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Agnieszka Lewicka-Zelent
Agnieszka Lasota1
UCZESTNICTWO KURATORA SĄDOWEGO
W KONTAKTACH RODZICÓW Z DZIECKIEM.
WYBRANE ZAGADNIENIA OGÓLNE W ŚWIETLE
PROJEKTU KODEKSU RODZINNEGO

1. Wprowadzenie
Bardzo często mówi się o przeżywaniu przez współczesne polskie rodziny kryzysu, który oznacza pewien punkt zwrotny w życiu ich członków,
charakteryzujący się między innymi tym, że jest procesem trwającym przez
dłuższy czas, wyzwalającym pewne zmiany (czasami korzystne a czasami
negatywne). Ich członkom towarzyszy poczucie zmniejszonej kontroli nad
swoim zachowaniem i przebiegiem zdarzeń, co zwiększa ich poczucie zagrożenia. Z uwagi na to, że sprawdzone metody radzenia sobie w trudnych
sytuacjach zawodzą, potrzebują oni pomocy innych ludzi (Cieślarczyk,
Kuriata, 2005).
Jedną z takich sytuacji kryzysowych jest rozstanie, które w przypadku
związków formalnych przybiera postać rozwodu, a związków nieformalnych – spontanicznej wyprowadzki jednego z rodziców i przerwaniu relacji dziecko-rodzic (podobnie jak przy rozwodzie i często separacji, z tą różnicą, że sąd nie orzeka rozpadu małżeństwa). Niemniej jednak skutki tego
kryzysu dotykają wszystkich członków rodziny, a szczególnie tych małoletnich. Niestabilność w obszarze funkcjonowania w rodzinie przyczynia
Dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Pedagogiki
Resocjalizacyjnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, e-mail: agnieszka.
lewicka@poczta.umcs.lublin.pl; dr Agnieszka Lasota, adiunkt w Katedrze Psychologii
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kierownik Pracowni Psychologii Dzieci
i Młodzieży UP, e-mail: agnieszka.lasota@up.krakow.pl.
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się do zachwiania równowagi emocjonalnej i zdrowia psychicznego oraz
fizycznego dzieci (Pecyna, 1998). Martin Herbert (2005) zwraca uwagę
na silnie doświadczane przez nie: lęk, poczucie bezradności czy nasiloną
złość. Okazuje się, że większe szkody dla dziecka może przynieść nie tyle
samo rozstanie rodziców, co ich ciągłe kłótnie. Hanna Przybyła-Basista
(2018) wskazuje na związek między konfliktami rodziców a nasilonymi
problemami przystosowawczymi i emocjonalnymi dzieci. Dlatego tak duże
znaczenie odgrywa sposób komunikacji między eksmałżonkami/ekspartnerami życiowymi po rozstaniu. W praktyce niestety partnerzy, najczęściej
funkcjonujący na wysokim poziomie negatywnych emocji, podtrzymują
z dzieckiem destruktywne relacje (Joyce, 2016). Nierzadko rodzic, któremu sąd przyznaje opiekę nad dzieckiem podejmuje próbę odseparowania
go od byłego partnera i przerwania łączących ich więzi. Z tego między
innymi powodu umożliwiono spotkanie dziecka z rodzicem, który już
z nim nie mieszka, w obecności kuratora sądowego.
W myśl obowiązujących dotychczas przepisów prawnych „Kuratorzy
sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym,
związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.” (art. 1 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. o kuratorach sądowych, Dz.U. 2018, poz. 1014,), co znaczy, że ich
asysta podczas spotkań rodziców z dziećmi jest uzasadniona ustawowo.
Można bowiem uznać ten rodzaj czynności za kontrolę przebiegu tychże
spotkań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa. Niemniej jednak
zastanawia, w jakim stopniu kurator sądowy może dokonać wstępnej diagnozy w aspekcie jakości relacji rodzic – dziecko i czy może pozwolić sobie
na edukację rodzica w zakresie wychowania dziecka.
Obecny brak regulacji dotyczących uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych, zwłaszcza podczas ich uczestnictwa w kontaktach między
rodzicami a dzieckiem, rodzi w praktyce wiele nieporozumień. Celem artykułu jest dokonanie przeglądu obecnych aktów prawnych, regulujących
kwestię uczestnictwa kuratorów sądowych podczas kontaktów rodziców
z dziećmi, stanowiących podstawę do refleksji, a w przyszłości do podejmowania działań korekcyjnych w tym zakresie. Poruszone zagadnienia
omawiane są w kontekście nowego projektu kodeksu rodzinnego zaproponowanego przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w lipcu
2018 r., w którym rola kuratora uczestniczącego w relacji rodzica z dzieckiem nie jest sprowadzona do biernej obserwacji, ale nadaje charakter
aktywnego, podmiotowego uczestnictwa.
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2. Prawne aspekty kontaktów dziecka
z rodzicem niemieszkającym z nim
Sąd przyznając opiekę rodzicowi, przy jednoczesnym pozwoleniu
na utrzymanie kontaktów z drugim rodzicem, bierze pod uwagę kilka
istotnych czynników. Uwzględnia potrzeby i preferencje dzieci, zasoby
rodziców do zaspokojenia tych potrzeb i ich możliwości stworzenia małoletniemu odpowiednich warunków do rozwoju, wychowania i edukacji
oraz umożliwienia podtrzymania kontaktu emocjonalnego z rodzicem,
z którym dziecko już nie będzie mieszkać (Cheeseman, 2007). Niemniej
jednak Konwencja o prawach dziecka gwarantuje małoletnim kontakty
z rodzicami, przy uwzględnieniu bezprawnych ingerencji (art. 8). Relacje
te mogą być przerwane w uzasadnionych sytuacjach, zwłaszcza gdy zagrożone jest dobro dziecka, czyli na przykład w sytuacji doświadczania przez
nie przemocy ze strony opiekunów lub zaniedbywania ich potrzeb.
W projekcie nowego kodeksu rodzinnego z lipca 2018 r. (art. 21
pkt 2) po raz pierwszy w polskim prawie zdefiniowany został termin
„dobro dziecka”. Rozumiany jest on jako „stan, w którym dziecko osiąga
prawidłowy, całościowy i harmonijny rozwój psychiczny, fizyczny i społeczny, z poszanowaniem jego godności i wynikających z niej naturalnych
praw. Dobro to jest kształtowane w szczególności przez pozytywne relacje
osobiste, relacje rodzinne i sytuacje wychowawcze”. Co więcej, w projekcie kodeksu do zakazanych form przemocy ze strony opiekunów oprócz
kar cielesnych zaliczono poniżające traktowanie dziecka przez dorosłego
(art. 119).
Istotną zmianą wprowadzoną tym projektem jest zastąpienie pojęcia
władza rodzicielska – odpowiedzialnością rodzicielską, która jest pojęciem
zdecydowanie szerszym, w większym stopniu kładącym nacisk na podmiotowe traktowanie dzieci w rodzinie, usuwającym autorytarny charakter wychowania przez posiadanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.
W myśl art. 21 pkt 10: „odpowiedzialność rodzicielska – to zadanie,
postawa i relacje rodziców z dzieckiem, wykonywane z poszanowaniem
jego godności i praw, zgodnie z porządkiem społeczno-prawnym. Ma ona
na celu troskę o dziecko i zaspokajanie jego potrzeb, przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie oraz wypełnianie obowiązku alimentacyjnego. Jest realizowana w szczególności przez wykonywanie obowiązków
i praw w zakresie pieczy nad osobą i majątkiem dziecka, reprezentacji,
utrzymywania relacji osobistych, ustalania pochodzenia dziecka, jego
imienia i nazwiska, miejsca pobytu. Odnosi się odpowiednio do osób,
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które na mocy orzeczenia sądu ponoszą wobec dziecka taką odpowiedzialność jak rodzice”.
Zdecydowanie pozytywnym aspektem proponowanych zmian jest
zamiana pojęcia „kontakty”, którym do tej pory ustawodawca posługuje się w obowiązującym kodeksie rodzinnym i opiekuńczym na termin
„relacje osobiste”, obejmujące szerszy zakres stosunków i zachowań między rodzicami a dziećmi. Relacje osobiste polegają na styczności dziecka
z rodzicami i osobami, które ponoszą taką odpowiedzialność jak rodzice,
czyli krewnymi i innymi osobami mu bliskimi, a także między małżonkami oraz ich wzajemne stosunki i powinności osobowe, oparte na więzi
psychicznej, fizycznej i gospodarczej. Artykuł 114 projektu brzmi: „§ 1.
Dziecko ma prawo do utrzymywania relacji z rodzicami, osobami jemu
bliskimi, w szczególności z krewnymi lub powinowatymi rodziców oraz
innymi osobami, które zapewniają bądź zapewniały mu pieczę i wychowanie, realizację jego potrzeb emocjonalnych, rozwojowych, bytowych,
społecznych i duchowych. § 2. Dziecko powinno utrzymywać relacje z rodzicami, chyba że ma to negatywny wpływ na jego rozwój lub postawy”.
Projekt ustala, że „Relacje osobiste z dzieckiem obejmują w szczególności:
osobistą styczność z dzieckiem, bezpośrednie porozumiewanie się, porozumiewanie się przy pomocy środków teleinformatycznych, utrzymywanie
korespondencji oraz korzystanie z innych środków porozumiewania się
na odległość” (art. 151). W projekcie zdefiniowano także pojęcie relacji
rodzinnych, przez które rozumie się „osobistą styczność oraz wzajemne
stosunki i powinności osobowe i majątkowe między członkami rodziny”
(art. 21 pkt 21). Relacje osobiste i relacje rodzinne powinny zapewniać
dziecku prawidłową sytuację wychowawczą (art. 152).
Stosunki między rodzicami a dziećmi regulują obecnie przepisy prawne zawarte w rozdziale II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.p.c.,
art. 113). W ich myśl oboje rodzice mają prawo, a równocześnie obowiązek, utrzymywania bezpośrednich i pośrednich kontaktów z dzieckiem.
W sytuacji, gdy dziecko stale przebywa z jednym z nich, rodzice wspólnie
powinni ustalić, w drodze porozumienia – zgodnie z zasadą dobra dziecka – sposób kontaktów. Jeśli jednak nie są w stanie tego zrobić, decyzję
w tej sprawie podejmuje sąd opiekuńczy. Może on zobowiązać rodziców
do skorzystania na przykład: z terapii, porady specjalistycznej czy wsparcia
innych profesjonalistów. W uzasadnionych sytuacjach sąd może w różny sposób ograniczyć te kontakty lub nawet ich zakazać, np.: całkowicie
zakazać bezpośrednich lub/i pośrednich kontaktów lub spotkań w miejscach poza stałym pobytem dziecka, a także zezwolić na nie wyłącznie
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w obecności drugiego z rodziców lub opiekuna, kuratora sądowego albo
innej osoby wskazanej przez sąd. Na tych samych zasadach sąd reguluje kontakty dziecka z rodzeństwem, dziadkami, powinowatymi i innymi
osobami, które wcześniej sprawowały opiekę nad nim przez długi czas.
Wprowadzenie katalogu tych ograniczeń wynika z niewłaściwego przebiegu kontaktów z rodzicami, a szczególnie awantur podczas spotkań lub wykorzystywania niewłaściwych metod wychowawczych wobec dziecka (Jakieła, 2013, s. 244).
Zgodnie z treścią art. 5821 § 2 k.p.c. „Sąd opiekuńczy w celu zapewnienia wykonywania kontaktów może w szczególności:
1) zobowiązać osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem lub osobę, pod
której pieczą dziecko pozostaje, do pokrycia kosztów podróży i pobytu
dziecka lub także osoby towarzyszącej dziecku, w tym kosztów powrotu
do miejsca stałego pobytu,
2) zobowiązać osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, do złożenia
na rachunek depozytowy sądu odpowiedniej kwoty pieniężnej w celu
pokrycia wydatków uprawnionego związanych z wykonywaniem kontaktu na wypadek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez
osobę zobowiązaną obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach; nie dotyczy to rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
3) odebrać od osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem lub osoby,
pod której pieczą dziecko pozostaje, przyrzeczenie określonego zachowania”.
W świetle danych statystycznych z 2017 r. (Pobrane z: https://isws.ms.
gov.pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/, Dnia (2018, 07, 19))
wynika, że w 652 orzeczeniach zagrożono 115 ojcom, pod których pieczą
dziecko pozostaje, niewykonującym (albo niewłaściwie wykonującym)
obowiązków wynikających z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem
lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem (art. 59815
§ 1 k.p.c.), nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby
uprawnionej do kontaktu z dzieckiem; w 150 orzeczeniach zagrożono 58
ojcom, uprawnionym do kontaktu z dzieckiem albo którym tego kontaktu zakazano, naruszającym obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów
z dzieckiem (art. 59815 § 2 k.p.c.), nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy
pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje (matki odpowiednio stanowiły: N=509 i N=67).
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Jak twierdzi Agata Jakieła (2013, s. 249) założenie teoretyczne dotyczące dyscyplinowania rodziców przy kontaktach z dzieckiem jest słuszne, jednak praktyczna realizacja przepisów prawnych napotyka na liczne
przeszkody. Po pierwsze, trzeba udowodnić, że do kontaktu z dzieckiem
nie doszło z winy drugiego z rodziców, aby móc wyegzekwować ukaranie
rodzica. Po drugie, rozprawy dotyczące spraw tego rodzaju często odraczane są z powodu niestawiennictwa stron lub przeprowadzania dowodu,
co wydłuża czas trwania postępowania. W tym czasie nie dochodzi do spotkań z rodzicem i osłabiają się więzi emocjonalne z dzieckiem.
Problem ustalenia kontaktów rodziców z dzieckiem może pojawić się
również w sytuacji, w której występuje rozdźwięk między oczekiwaniami
dziecka a warunkami porozumienia rodziców. Jest to prawdopodobne,
gdyż ustawodawca nie reguluje wprost współuczestnictwa dziecka w spisaniu porozumienia. Dlatego ważne jest ustalenie charakteru więzi i potrzeb
dziecka zarówno w sytuacji braku dialogu między rodzicami, jak i w sytuacji życzenia dziecka niekorespondującego ze stanowiskiem rodziców
(Jakieła, 2013, s. 243).
Paulina Woś (2013) podkreśla, że w praktyce sądowej zdarza się orzeczenie ograniczenia kontaktów z dzieckiem pomimo wszelkich starań rodzica aby wywiązać się ze swojej roli, mimo że chciał uregulować kwestię
kontaktów sporządzając porozumienie rodzicielskie, a do zawarcia którego
nie doszło ze względu na brak zgody drugiego rodzica. Rodzic taki w sensie
psychologicznym jest ukarany.
„Regulacja kontaktów z dzieckiem nie jest procesem stabilnym, cechuje
go swego rodzaju dynamizm, który dyktowany jest aktualną sytuacją rodzinną, potrzebami jej członków kształtowanych za pomocą więzi rodzinnych. Każdorazowo muszą odpowiadać aktualnym potrzebom, których
zasadniczym wyznacznikiem jest dobro dziecka.” (Jakieła, 2013, s. 244).
W projekcie nowego kodeksu rodzinnego możemy znaleźć przepis,
że „Przed zatwierdzeniem porozumienia rodziców, dotyczącego pieczy
konsensualnej lub wydaniem orzeczenia w zakresie pieczy równoważnej,
sąd wysłuchuje dziecko i uwzględnia jego zdanie stosownie do okoliczności, rozwoju psychicznego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości, jeżeli
jest ono zgodne z dobrem i potrzebami dziecka” (art. 134 § 3). „Zatwierdzając porozumienie lub wydając orzeczenie, sąd bierze pod uwagę
w szczególności: wiek dziecka, jego stan psychiczny i ogólny stan zdrowia;
zdolność realizacji obowiązków i praw wynikających z odpowiedzialności
rodzicielskiej; zdolność i wolę rodziców do wzajemnej współpracy w sprawach dotyczących dziecka, jak również ich sytuację osobistą, odległość
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pomiędzy miejscami zwykłego pobytu rodziców oraz możliwość zaspokajania potrzeb dziecka, w tym opiekuńczych, rozwojowych, zdrowotnych,
edukacyjnych i społecznych oraz prawo dziecka do utrzymywania relacji
osobistych z rodzicami i innymi osobami bliskimi dziecku” (art. 134 § 4).

3. Kurator sądowy w procesie wspierania rodziny
z doświadczeniem rozwodu – analiza sytuacji obecnej
Na podstawie danych statystycznych można wywnioskować, że kuratorzy sądowi coraz częściej uczestniczą w kontaktach rodziców z dziećmi
(Pobrane z: https://isws.ms.gov.pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/, Dnia (2018, 07, 19)). Zakres ich zadań i obowiązków, związanych
z ich udziałem podczas kontaktów małoletnich z rodzicami, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r.
w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków
kuratorów sądowych (Dz.U. 2014, poz. 989) wydanym na podstawie delegacji ustawowej, zawartej w art. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. 2014, poz. 795, z późn. zm.). Zgodnie z treścią § 10
„kurator rodzinny, któremu zlecono obecność przy kontaktach rodziców
z dziećmi, ustalonych przez sąd opiekuńczy, stawia się w określonym w postanowieniu sądu terminie i miejscu i jest obecny przez cały czas trwania
kontaktu, zapewniając, by kontakt ten nie trwał dłużej, niż postanowił
sąd”, a następnie niezwłocznie składa pisemną notatkę do sądu.
Samek (2015, s. 147–148) słusznie twierdzi, że zapis ten jest nieprecyzyjny i lakoniczny, co pozostawia szeroki obszar do interpretacji i nasuwa
wiele wątpliwości oraz subiektywnej oceny w praktycznej jego realizacji.
Autor zauważa, że obecność kuratora podczas spotkania z rodzicem, z którym dziecko nie mieszka po rozwodzie, ma zagwarantować, iż dojdzie
ono do skutku. W praktyce nie jest to zadanie, z którego można rozliczyć
osobę godną zaufania. Może ona bowiem odpowiadać za bezpieczeństwo
dziecka, ale nie za organizację spotkania. Efektem błędnie interpretowanego przepisu prawnego jest składanie skarg na kuratorów w tym zakresie.
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 18 lutego 2016 r. wystosował
do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro list, w którym zwraca
uwagę na brak szczegółowych aktów normatywnych dotyczących postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania orzeczeń sądu regulujących kontakty
dziecka z rodzicem w obecności kuratora sądowego.
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Zgodnie z przepisami prawa, zapisy w notatce do sądu, po zakończonym kontakcie rodzica z dzieckiem, najczęściej sprowadzają się do informacji, kiedy i gdzie odbyło się to spotkanie. Nie ma jasnych wytycznych
do roli jaką ma pełnić kurator podczas tego kontaktu, a co za tym idzie
przyjmuje on w praktyce funkcję biernego obserwatora – urzędnika –
kontrolującego organizację spotkania. Nie ma również szczegółowych uregulowań co do jego aktywności podczas spotkania, uprawnień do przerwania kontaktu czy sposobu zachowania wobec wyraźnej niechęci dziecka
do kontaktu z rodzicem. W tym względzie nie ma jasności co do zadań
kuratora sądowego w aspekcie respektowania zasady dobra dziecka i jego
praw oraz zaspokajania jego potrzeb. Skutkiem tego jest subiektywnie
negatywny głos rodziców w sprawie niewłaściwie przebiegających spotkań
rodzica z dzieckiem w obecności kuratora. Analiza treści listów kierowanych do Rzecznika Praw Dziecka skłania do wniosku, że niezbędne
są zmiany legislacyjne w ustawie dotyczące postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz ustanowienia kuratora
rodzinnego organem wykonawczym sądu, w tym doprecyzowanie jego
zadań w kontaktach dziecka z rodzicami w jego obecności. Kurator nie powinien ograniczać się do funkcji kontrolnej, ale przede wszystkim ma być
rzecznikiem i przedstawicielem interesów i praw dziecka, a zatem wspierać go w budowaniu konstruktywnych relacji z rodzicami (Pobrane z:
http://brpd.gov.pl/wystapienia-generalne, Dnia (2018, 07, 19)).
Ogłoszony 12 lipca 2018 r. projekt kodeksu rodzinnego RPD zakłada
poszerzenie kompetencji i roli pełnionej przez kuratora. Zgodnie z projektem, „Kurator ustala sytuację rodziny, organizuje i prowadzi działania
mające na celu pomoc rodzinie w wykonywaniu jej zadań oraz usunięciu
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych” (art. 451).
Rodzice, a i nierzadko dzieci mogą nie być zadowoleni z tego, że w ich
spotkaniach biorą udział obce osoby, które utrudniają nawiązywanie bliskich, intymnych relacji (tylko i wyłącznie ze względu na swoją obecność).
Jedynak (2012) zwraca uwagę, że kurator sądowy jeszcze z innego powodu może być negatywnie postrzegany przez członków rozbitych rodzin.
Uczestniczy on bowiem w przymusowym odebraniu osoby podlegającej
władzy rodzicielskiej, ponieważ ma odpowiednie kompetencje psychopedagogiczne oraz wiedzę w jaki sposób, możliwie najmniej bolesny dla
dziecka, wykonać to zadanie. „Do tej nowej roli ustawodawca wyposażył
kuratora w szeroki zakres autonomii i większy niż w przypadku pozostałych zadań kuratorskich, zakres decyzyjności. Powierzono mu m.in. decyzje
w sprawie ustalenia czasu i miejsca wykonania orzeczenia, żądania pomocy
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różnych podmiotów i osób przy realizacji orzeczenia, w szczególności funkcjonariuszy Policji i pracowników pomocy społecznej, a także nakazania
Policji usunięcia z miejsca wykonywania orzeczenia osób, które przeszkadzają w jego czynnościach. Do kuratora należy decyzja o przerwaniu czynności, jeżeli w jego ocenie dalsze jej wykonywanie może rodzić zagrożenia
dla fizycznego lub moralnego dobra dziecka”. Kuratorzy podkreślają jednak
różnicę w sytuacji jednorazowego przymusowego odbierania dziecka od cyklicznego na czas kilkugodzinnego kontaktu (Jedynak, 2012, s. 136–137).
Dlatego w projekcie kodeksu rodzinnego znalazł się przepis o konieczności
obecności podczas tych czynności wykwalifikowanego psychologa (art. 386
§ 2). „Wiedza i doświadczenie psychologa oraz jego aktywne uczestnictwo
w czynności daje szansę na zmniejszenie traumatycznych przeżyć dziecka oraz pomoże w podjęciu właściwej decyzji co do kontynuacji działań
lub odstąpienia od nich” (PKR, uzasadnienie, s. 116).
Rodzice, którzy nie godzą się z decyzją sądu o przyznaniu władzy rodzicielskiej eksmałżonkowi, często sięgają po drastyczne środki i bez jego wiedzy
wywożą dziecko do innej miejscowości lub innego kraju. W świetle prawa
władza rodzicielska przysługuje obojgu z nich, co wiąże się z koniecznością
podtrzymywania kontaktu z dzieckiem, ale równocześnie z nieutrudnianiem lub przerywaniem go. Natomiast w sytuacji ograniczenia tej władzy
sąd określa zakres obowiązków rodziców. Sprawy istotne to te ważne dla
samego dziecka (np. decyzja o przeprowadzeniu zabiegu operacyjnego czy
wyjeździe dziecka za granicę) oraz doniosłe w konkretnej sprawie. Dlatego
rodzicom, którzy mają pełną, zawieszoną lub ograniczoną do istotnych
spraw dziecka władzę rodzicielską, przysługuje prawo do odzyskania dziecka lub co najmniej ustalenia kontaktów z dzieckiem. Występują wówczas
do sądu opiekuńczego z wnioskiem o odebranie dziecka. Po bezskutecznym
upływie wyznaczonego przez sąd terminu rodzic może zwrócić się do sądu
o pomoc w odbiorze dziecka. Sąd zleca kuratorowi sądowemu przymusowe
odebranie dziecka, który powiadamia wnioskodawcę o terminie podjętych
czynności, w razie konieczności prosi o wsparcie inne instytucje i sporządza notatkę z przebiegu swoich działań. Jeśli rodzic, który odebrał dziecko
ukrywa je, kurator zgłasza sprawę do prokuratora, a ten wszczyna postępowanie w myśl art. 233 k.k. Bezskuteczność tego zawiadomienia kończy się
wnioskiem kuratora do sądu opiekuńczego o przymusowe doprowadzenie
osoby zobowiązanej w celu złożenia oświadczenia o miejscu pobytu dziecka. Porwanie dziecka może skutkować pozbawieniem władzy rodzicielskiej
rodzica, który uniemożliwił eksmałżonkowi kontakt z dzieckiem (Pobrane
z: www.porwaniarodzicielskie.pl/sytuacja_prawna_w_polsce, Dnia (2018,
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07, 19)). W takiej sytuacji kurator sądowy może być oceniony w kategorii
bezwzględnego, bezdusznego urzędnika, który nie zważa na dobro dziecka,
szczególnie tego, które chce wbrew orzeczeniu sądu pozostać z rodzicem,
który je uprowadził.
Samek (2015) proponuje, aby zwiększyć korzyści wynikające z udziału
kuratora sądowego w kontakcie rodziców z dzieckiem przez:
−−wydawanie przez sądy bardziej precyzyjnych orzeczeń, w których jasno
określone byłyby: miejsce i czas kontaktu, ilość spotkań, w których
kurator ma uczestniczyć, określenie zasad realizacji kontaktu w innym
terminie niż określony w postanowieniu;
−−szybkie i adekwatne reakcje sądu na nieprawidłowości opisywane przez
kuratora w notatce sporządzanej po kontakcie;
−−wypracowanie aktów prawnych oraz praktyki umożliwiającej kuratorom informowanie rodziców o formie kontaktów oraz konsekwencjach
ich niewłaściwego zachowania się podczas spotkań z dzieckiem, co mogłoby umocnić jego pozycję w procesie podtrzymywania kontaktów
dziecka z rodzicami.

4. Psychologiczne aspekty udziału kuratorów
sądowych w spotkaniach dziecka z rodzicem
W projekcie kodeksu rodzinnego w sprawach o separację i rozwód założono, że nakłada się obowiązek skierowania małżonków, którzy wspólnie
wychowują dzieci, do specjalisty z zakresu życia rodzinnego, aby uświadomić rodziców, jakie następstwa może mieć rozwód czy separacja dla dalszego prawidłowego rozwoju ich dzieci. Co więcej, przywiduje się również
wydanie aktu wykonawczego, który będzie określał zasady powoływania
i wynagradzania specjalistów, zapewniając profesjonalne podejście w prowadzeniu przez nich poradnictwa rodzinnego (art. 331 § 2).
Obecnie do pracy z rodziną dysfunkcjonalną zobligowani są: kuratorzy
sądowi, asystenci rodziny i pracownicy socjalni. System pomocy i wsparcia
rodzinie stale rozwija się i ewoluuje aby dostosować swą ofertę do zmieniających się realiów życia (Majchrowska-Kielak, 2015). W przypadku
nasilenia konfliktu rodziców obecność kuratora podczas spotkań rodziców
z dzieckiem jest niezbędna. Zadaniem kuratora jest ochrona emocjonalnego dobrobytu dzieci po rozwodzie rodziców cechujących się wysokim
poziomem konfliktu emocjonalnego (Joyce, 2016).
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Na podstawie analizy aktów prawnych i publikacji naukowych, a także
rozmów z kuratorami sądowymi, prowadzonymi podczas realizowanych
z nimi szkoleń oraz dyskusji z rozwiedzionymi rodzicami, można wskazać
wybrane zalety obecności kuratorów podczas relacji rodzica z dzieckiem:
−−Sąd kierując się dobrem dziecka skupia się często na ocenie, który rodzic
jest „psychologicznie lepszy” dla dziecka i który jest w stanie zapewnić
bardziej optymalne warunki do jego rozwoju. Wyznaczenie kuratora sądowego, którego zadaniem jest towarzyszenie dziecku i drugiemu rodzicowi podczas ich spotkań, ma służyć zapewnieniu mu prawa
do bezpiecznego, emocjonalnego związku z każdym rodzicem. Rodzice
muszą zrozumieć, że obecność kuratora podczas spotkań z dzieckiem
ma stworzyć to, co pojmowane jest w najlepszym jego interesie, czyli
bezpieczną i zdrową więź z obojgiem rodziców, którzy mimo rozwodu
powinni nauczyć się ze sobą rozmawiać.
−−Jeśli poziom wrogości między rodzicami jest wysoki, przekłada się
na komunikaty, które eksmałżonek kieruje pod adresem byłego małżonka w obecności dziecka, to obecność kuratora może sprzyjać rozwinięciu się pozytywnej komunikacji między rodzicami przynajmniej
w kwestiach związanych z wychowaniem dzieci. Niemniej jednak w sytuacji, gdy rodzice dziecka po rozwodzie pozostają wciąż w nasilonym
konflikcie, ustalenie przez sąd kontaktów drugiego rodzica (najczęściej
ojca) z dzieckiem w obecności eksmałżonka często nie sprzyja budowaniu pozytywnych relacji. Może dochodzić do eskalacji wrogości
i nienawiści między małżonkami, co negatywnie będzie odbijało się
na funkcjonowaniu dziecka. W takiej sytuacji wskazane jest powołanie
przez sąd kuratora, który będzie uczestniczył podczas kontaktów drugiego rodzica z dzieckiem.
−−Kurator sądowy uczestniczy również w spotkaniach rodziców z dzieckiem gdy nie mieli oni ze sobą dobrego kontaktu emocjonalnego
przed rozwodem lub gdy stwierdza się brak więzi emocjonalnej w relacji dziecko-rodzic spowodowanej np. długotrwałą rozłąką, gdy rodzic
ma problemy psychiczne (np. cierpi na depresję, schizofrenię) i jego
zachowania mogą być niebezpieczne, a także gdy nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków opiekuńczych dziecku lub gdy rodzic
nie wykazuje odpowiednich predyspozycji czy kompetencji rodzicielskich (np. nie wie w jaki sposób opiekować się niemowlęciem). Kurator
zatem czuwa, aby jedna z podstawowych potrzeb dziecka – bezpieczeństwo została zaspokojona w należyty sposób.
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−−Podtrzymywanie kontaktów rodzicielskich z dziećmi, nawet w obecności kuratora, sprzyja większemu zaangażowaniu ze strony rodzica
w codzienne życie i sprawy dzieci.
−−Najnowsze badania Boreckiej-Biernat (2018) wskazują, że destruktywne strategie radzenia sobie młodzieży w wieku dorastania są uzależnione od modelującego wpływu rodziców. Okazało się, że reakcje
emocjonalne oraz strategie radzenia sobie rodziców w konflikcie generują u ich dzieci w okresie adolescencji również destruktywne strategie
(agresja, unikanie, uległość) radzenia sobie z gniewem i lękiem odczuwanym w sytuacji konfliktu społecznego. Wyniki tych badań stanowią
potwierdzenie, że obecność rodzica w życiu dziecka, który nie potrafi
radzić sobie z negatywnymi emocjami może indukować takie zachowania u dzieci. To znaczy, że obecność kuratora podczas spotkań rodzica, który w trakcie trwania małżeństwa był agresywny wobec rodziny
lub zbyt uległy i bierny, jest jak najbardziej pożądana.
−−Obecność kuratora może pozytywnie wpłynąć na zamianę postaw
rodzicielskich wobec dziecka, np. z postawy niezaangażowanej przed
rozwodem w kierunku bardziej prawidłowej, autorytatywnej, lub z autorytarnej, surowej, w której rodzic stosował przemoc wobec rodziny, do bardziej demokratycznej, w której rodzic uczy się odpowiadać
na potrzeby dziecka, czyli staje się bardziej odpowiedzialny, akceptujący
i dający dziecku większą autonomię.
−−Obecność kuratora powoduje większą mobilizację do regularnych kontaktów z dzieckiem i zwiększa jego odpowiedzialność, ponieważ rodzic
jest świadomy, że osoba trzecia (kurator) kontroluje termin i miejsce
spotkania.
−−W obecności kuratora dziecko ma możliwość nawiązania więzi emocjonalnej z rodzicem, który z różnych powodów przed rozwodem był
nieobecny w codziennym jego życiu. Mogło być to spowodowane
na przykład wyjazdem do pracy za granicę lub pobytem w więzieniu.
Początkowo kontakty w obecności kuratora są konieczne, ponieważ
dziecko może nie znać lub nie pamiętać swojego ojca i nie czuć się bezpiecznie i komfortowo podczas spotkań z nim, szczególnie jeśli relacje
eksmałżonków są bardzo niesprzyjające i trudne. Jednak w miarę kolejnych spotkań rodzic niemieszkający z dzieckiem ma szansę nawiązać
z nim głębszą więź emocjonalną.
−−W obecności kuratora są mniejsze szanse na manipulowanie dzieckiem
ze strony rodzica niemieszkającego z nim oraz mniejsza eskalacja wrogości i gniewu wobec rodzica, z którym mieszka dziecko. Udział kuratora
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rodzinnego podczas relacji rodzic-dziecko redukuje także możliwość
stosowania szantażu emocjonalnego wobec dziecka, angażowanie małoletniego w sposób świadomy we wciąż trwający konflikt między eksmałżonkami, szczególnie bezpośrednio po rozwodzie lub w sytuacji gdy
w domu pojawiają się nowi partnerzy rodziców.
−−Zmniejsza się prawdopodobieństwo wychowania dziecka we wrogości
do drugiego rodzica, członków rodziny jego pochodzenia i własnej,
deprecjonowania rodzica w oczach dziecka (np. opowiadając dziecku
o kontaktach seksualnych rodzica z innymi partnerami).
−−Obecność kuratora może pozytywnie wpływać na zachowanie rodzica, np. większe zaangażowanie i pomoc tego rodzica w obowiązkach
dziecka, tj.: wspólne odrabianie lekcji, towarzyszenie dziecku w zajęciach pozalekcyjnych, znalezienie wspólnych zainteresowań, hobby,
większe zaangażowanie we wspólne zabawy, wspólne spędzanie czasu
z dzieckiem.
−−Obserwacja zachowania rodzica przez kuratora pozwala na większą
kontrolę nad negatywnymi przejawami zachowania rodzica, np. przekupywaniem uczuć dziecka dobrami materialnymi, manipulacją emocjami (smutkiem, tęsknotą), wzbudzaniem w dziecku poczucia winy,
że zostało z matką/ojcem.
−−Występuje mniejsze prawdopodobieństwo wykorzystania dziecka
do uzyskiwania informacji „o nowym życiu” drugiego rodzica.
−−Zapobiega oskarżaniu rodzica kontaktującego się z dzieckiem o stosowanie wobec niego przemocy, w tym tej o charakterze seksualnym.
Niemniej jednak w obecnym stanie prawnym, w którym rola kuratora
niestety często sprowadzana była wyłącznie do nadzorowania odbytego
spotkania, można wskazać wiele ograniczeń związanych z obecnością kuratora sądowego podczas takiej osobistej relacji między dzieckiem a rodzicem, co nakazuje rewizję przepisów prawnych oraz permanentne szkolenia
kuratorów z zakresu pedagogiki i psychologii:
−−Obecność osoby trzeciej niezaangażowanej w relację utrudnia tworzenie się więzi emocjonalnej w relacji rodzic-dziecko.
−−Zarówno rodzic, jak i niestety dziecko, w obecności kuratora, mogą
odczuwać silne poczucie kontroli zewnętrznej, ograniczające ich aktywność i wyrażanie pozytywnych emocji.
−−Obecność kuratora może w oczach dziecka świadczyć o słabości rodzica, jego wadach, problemach, osłabiając pozycję rodzica w systemie
rodzinnym i podważając jego autorytet.
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−−Bierna obecność kuratora może zniechęcać dziecko do kontaktów z rodzicem.
−−Obecność kuratora może sprzyjać wytworzeniu nieprawdziwego obrazu siebie przez rodzica na potrzeby sądu (sztuczne zachowanie rodzica,
który ma świadomość, że jest obserwowany i oceniany).
−−Spotkania nie mogą być spontaniczne, więc ogranicza to swobodne
zachowanie dzieci i rodzica. Rodzic ma czas na „zaplanowanie i wyreżyserowanie” spotkania z dzieckiem.
−− U dziecka, takie nienaturalne kontakty z drugim rodzicem, mogą wywoływać niższe poczucie własnej wartości i skuteczności lub odwrotnie zachowania agresywne wobec rodzica. Dzieci mogą prowokować
konkretne zachowanie u rodzica, np. postawę pobłażliwości (myślenie,
że np. ojciec w obecności kuratora „na pewno się zgodzi” na jakiś pomysł dziecka), odbierając rodzica jako mniej decyzyjnego.
−−Czas oraz miejsce spotkań z dzieckiem są wyznaczane przez sąd. Rola
kuratora sprowadza się do nadzoru wypełnienia ustaleń sądu. Rodzic
nie może być responsywny wtedy, kiedy potrzebuje go dziecko, a tylko w określonym terminie i miejscu spotkania. Niestety nie sprzyja
to wzmacnianiu więzi emocjonalnej między rodzicem a dzieckiem,
które nie ma poczucia wsparcia i opieki z jego strony.
−−Kurator nie powinien ograniczać się do funkcji kontrolnej, ale przede
wszystkim powinien być rzecznikiem i przedstawicielem interesów
i praw dziecka, a co za tym idzie wspierać je w budowaniu konstruktywnych relacji z rodzicami.

5. Nowe spojrzenie na uczestnictwo kuratora
sądowego w relacjach rodzica z dzieckiem – zmiany
proponowane w projekcie kodeksu rodzinnego
Niezwykle cenną częścią opracowanego projektu kodeksu rodzinnego są przepisy regulujące udział kuratora sądowego w relacjach rodziców
z dzieckiem. Jest to nowe spojrzenie na kompetencje i zadania rodzinnego
kuratora sądowego.
Obecnie rola kuratorów wykonujących orzeczenia sądu w sprawie
o kontakty rodzica z dzieckiem określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych (Dz.U. 2014,
poz. 989). Dotychczasowa rola kuratora podczas kontaktów dziecka
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z rodzicem ograniczała się tylko do roli biernego obserwatora w zakresie
miejsca i czasu spotkania rodzica z dzieckiem oraz do obligatoryjnego
sporządzenia notatki. W obecnym stanie prawnym kuratorzy rodzinni nie
mają narzędzi do skutecznego oddziaływania, wpływającego na prawidłowy przebieg relacji między rodzicem a dzieckiem. Nie ma również narzędzi
do ochrony dobra dziecka oraz jego praw, w tym prawa do wychowania
przez obojga rodziców. Projekt kodeksu rodzinnego zmienia charakter roli
kuratora uczestniczącego w relacji rodzica z dzieckiem z biernego uczestnika w kierunku aktywnego podmiotu. W projekcie znajdują się między
innymi zapisy, w których kurator ma większy wpływ na prawidłowy przebieg relacji rodzinnych. W art. 475 „1. Kurator sądowy podejmuje działania zmierzające do ukształtowania prawidłowych sytuacji wychowawczych
w ramach relacji osobistych i rodzinnych z dzieckiem, mając na względzie
dobro dziecka. § 2. Kurator sądowy, który uczestniczy w ustalonych przez
sąd relacjach z dzieckiem, dba o prawidłowość ich przebiegu, w szczególności udziela niezbędnych porad, a w uzasadnionych przypadkach wydaje
odpowiednie zlecenia”.
Rodzice lub inne uprawnione do relacji z dzieckiem osoby obowiązani
są do współpracy z kuratorem sądowym, udzielania informacji i wyjaśnień
oraz wykonywania jego zaleceń w celu prawidłowego przebiegu relacji
(art. 476).
Zgodnie z treścią art. 477 „§ 1. Kurator sądowy przerywa relację, jeżeli
zagraża ona dobru dziecka. § 2. W razie niezastosowania się przez rodzica
lub inną osobę uprawnioną do relacji z dzieckiem do polecenia przerwania relacji, kurator sądowy może zwrócić się o pomoc Policji. § 3. Jeżeli
w relacji z dzieckiem uczestniczy osoba nieuprawniona, kurator sądowy
po bezskutecznym wezwaniu jej do zaprzestania uczestnictwa w relacji,
może zwrócić się o pomoc Policji. § 4. W przypadkach, o których mowa
w § 2 i 3, art. 388 § 3 stosuje się odpowiednio”.
W razie przerwania relacji z dzieckiem lub naruszenia określonych przez
sąd zasad ich utrzymywania, kurator sądowy niezwłocznie zawiadamia sąd
o potrzebie wydania zarządzeń, które mogą dotyczyć w szczególności:
1) zobowiązania rodziców lub innych osób uprawnionych do relacji
z dzieckiem do określonego postępowania, w tym do podjęcia terapii
rodzinnej, skorzystania z poradnictwa rodzinnego lub innej pomocy,
2) zmiany sposobu utrzymywania relacji z dzieckiem, w tym zmiany miejsca, terminu lub częstotliwości spotkań, czasu ich trwania, porozumiewania się na odległość, osobistej styczności z dzieckiem, ograniczenia
relacji do określonych sposobów porozumiewania się na odległość,
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zakazu zabierania dziecka poza miejsce jego zwykłego pobytu, z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonywania wydanych zarządzeń.” (art. 478 § 1).
W ocenie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka konieczne jest
ustanowienie kuratora rodzinnego organem wykonawczym, tak aby miał
rzeczywiste możliwości działania w procesie budowy lub uzdrawiania relacji między rodzicami a dziećmi czy relacji rodzinnych. Ponadto kurator
sądowy powinien obligatoryjnie podejmować działania o charakterze profilaktyczno-wychowawczym, prowadzić profilaktyczne, socjoterapeutyczne i edukacyjne zajęcia z dziećmi oraz móc podejmować działania mające
na celu podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców. Podczas relacji osobistej rodzica z dzieckiem, kurator powinien móc podejmować
wszelkie działania zmierzające do tworzenia się i utrzymywania prawidłowych sytuacji wychowawczych, w ramach relacji osobistych i rodzinnych z dzieckiem, przedkładając dobro dziecka jako najważniejsze dobro.
Dbając o prawidłowy przebieg relacji powinien móc ingerować w nie,
udzielając rodzicowi czy dziecku niezbędnych rad, czy zaleceń. Jeżeli relacja dziecka z osobą uprawnioną będzie zagrażać jego dobru, kurator musi
mieć prawo do przerwania takiej relacji.

6. Podsumowanie
Zgodnie z treścią wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z 18 lutego 2016 r. (Pobrane z: http://brpd.gov.pl/sites/default/files/wyst
_2016_02_18_ms.pdf, Dnia (2018, 08, 25)) do Ministra Sprawiedliwości, w myśl obowiązujących przepisów, w obecnym stanie prawnym,
kurator ma obowiązek uczestniczyć podczas kontaktów rodzica z dzieckiem, a narzucona przepisem rozporządzenia treść sporządzonej notatki
ze spotkania i brak przepisów postępowania wykonawczego w sprawach
rodzinnych powodują, że rola kuratora sprowadza się jedynie do roli biernego obserwatora sprawdzającego czy kontakt dziecka z rodzicem odbył
się w określonym miejscu oraz czy rozpoczął i zakończył się w czasie określonym orzeczeniem sądu. Projekt nowego kodeksu rodzinnego stanowi
szansę na zmianę przepisów prawnych w zakresie zadań i obowiązków
kuratorów sądowych, także podczas relacji rodzica z dzieckiem. Kurator
staje się aktywnym uczestnikiem spotkań, mającym wpływ na określoną
sytuację wychowawczą i rodzinną.
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Celem zaprezentowanego artykułu było wzbudzenie refleksji nad
rolą, kompetencjami i działaniami kuratora w relacjach rodzica z dzieckiem. Brak regulacji na poziomie ustawy dotyczącej zakresu obowiązków i uprawnień kuratorów sądowych w postępowaniu wykonawczym,
ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania orzeczeń sądu regulujących kontakty dziecka z rodzicem w obecności kuratora, wciąż powoduje,
że rola kuratora przez wielu rodziców odbierana jest negatywnie, jako zło
konieczne. Wydaje się, że niezbędna jest zmiana podejścia zarówno kuratorów do swojej roli, jak i rodziców tak, aby kurator rodzinny traktowany
był jako osoba pomocna, wspierająca rodzinę a nie tylko kontrolująca. Konieczne są przede wszystkim zmiany przepisów prawnych, dające większe
możliwości i kompetencje kuratorów do wspomagania funkcjonowania
rodziny. Należy również jasno określić kompetencje kuratorów i odróżnić
je od zakresu kompetencji wspierających rodziny: asystentów, pracowników socjalnych czy psychologów.
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UCZESTNICTWO KURATORA SĄDOWEGO W KONTAKTACH RODZICÓW Z DZIECKIEM. WYBRANE ZAGADNIENIA OGÓLNE W ŚWIETLE PROJEKTU KODEKSU RODZINNEGO
Streszczenie
Sytuacja dziecka, którego rodzice nie wychowują go wspólnie, jest niezwykle trudna pod względem psychologicznym, ale także prawnym. Z całą pewnością możemy mówić, że znajduje się ono w kryzysie, którego samo bardzo
często nie jest w stanie przezwyciężyć bez wsparcia innych osób, spoza środowiska rodzinnego uwikłanego w konflikt. Jedną z takich osób – wyznaczonych
do udzielania dziecku pomocy – jest kurator sądowy określany jako osoba
godna zaufania. Stąd celem artykułu jest dokonanie przeglądu aktów prawnych regulujących kwestię asysty kuratorów sądowych w relacjach rodziców
z dziećmi, stanowiących podstawę do refleksji, a w przyszłości – podejmowania działań korekcyjnych w tym zakresie. Poruszone zagadnienia omawiane
są w kontekście projektu nowego kodeksu rodzinnego RPD, w którym kurator
uczestniczący w relacji z dzieckiem staje się aktywnym podmiotem.
Słowa kluczowe: rodzic, dziecko, kurator sądowy, relacje rodzic-dziecko

PARTICIPATION OF A COURT CUSTODIAN IN PARENTS’ CONTACTS WITH A CHILD. SELECTED GENERAL ISSUES IN RELATION TO THE DRAFT FAMILY
AND GUARDIANSHIP CODE2
Abstract
The situation of a child not being brought up jointly by both parents is
extremely difficult both psychologically and legally. What is absolutely certain
is that the child is experiencing a crisis, one that the child is very often unable
to overcome without the support of other people from outside of the family
Agnieszka Lewicka-Zelent, PhD, Associate Professor at the Department for Social
Rehabilitation Education of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. Dr Agnieszka
Lasota, Assistant Professor at the Faculty of Psychology of the Pedagogical University in
Kraków, Head of the University’s Children and Youth Psychology Section.
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circle embroiled in the conflict. One such person designated for providing
support for the child is a court custodian, defined as a person worthy of trust.
As such, the aim of the article is to review legal acts regulating the issue of
court custodians’ involvement in the relations between parents and children,
acts constituting the basis for reflection and, in the future, corrective actions
in this regard. These issues are discussed in the context of the draft for a new
Family and Guardianship Code from the Ombudsman for Children, in which
a court custodian involved in relations with a child becomes an active entity.
Keywords: parent, child, court custodian, parent-child relationship

Monika Badowska-Hodyr1
RODZICE I ICH DZIECI W PRZESTRZENI
PENITENCJARNEJ Z PERSPEKTYWY ZASADY
INDYWIDUALIZACJI ORAZ PROCESU
REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ

1. Wprowadzenie
Znaczącą kwestią, angażującą w pełni przestrzeń penitencjarną, równocześnie skupiającą się na: czynnikach osobowościowo-charakterologicznych osadzonego, przyczynach jego konfliktu z prawem, aktualnych
potrzebach, posiadanych deficytach i problemach, parametrach funkcjonowania w kontaktach społeczno-prawnych, potrzebach postpenitencjarnych, a także zróżnicowanej motywacji do zmiany, jest realizacja zasady
podmiotowości osadzonego. Zindywidualizowane oddziaływania sprzyjają
bowiem w procesie reintegracji społecznej wzmocnieniu czynników chroniących i osłabieniu czynników ryzyka. Stanowią one istotny faktor, nie
tylko systemu progresywnego w postępowaniu z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności, ale też należy doszukiwać się ich wartości
z perspektywy sprawiedliwości naprawczej. Asumptem do rozważań o dotkliwości, dolegliwości, czy też uciążliwości kary w wymiarze społecznym,
Dr Monika Badowska-Hodyr, adiunkt, Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Wydział
Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski, email: monika.badowska.hodyr@gmail.com.
W 2004 roku założyciel i od tego roku do nadal, opiekun naukowy Sekcji Penitencjarnej
Naukowego Koła Pedagogów, działającej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Inicjator czternastu Penitencjarnych Obozów Naukowych, wizyt studyjnych
i warsztatów penitencjarnych zrealizowanych we współpracy ze Służbą Więzienną w zakładach
karnych i aresztach śledczych, spotkań i dyskusji z praktykami penitencjarnymi, także działań
wspierających proces readaptacji społecznej osób odbywających karę pozbawienia wolności;
od 2015 roku członek Jury Ogólnopolskiego Konkursu na Program Resocjalizacji Sprzyjający
Readaptacji Społecznej Osób Pozbawionych Wolności o nagrodę Dyrektora Generalnego Służby
Więziennej.
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kulturowym, charakterologicznym będą indywidualne sytuacje, doświadczenia, sensy kulturowe, kody komunikacyjne, stereotypy reakcji, wrażliwość na stygmat, naznaczające wolnościową przestrzeń funkcjonowania
jednostki. Dlatego też, tak ważna jest indywidualizacja oddziaływań, stanowiąca o efektywności kary, korekcie doboru metod i środków oddziaływań penitencjarnych, uwzględniająca dynamikę zmian w podopiecznym,
przy poszanowaniu jego godności i wyjątkowości.

2. Metodologiczne założenia badań własnych
Uwzględniając specyfikę podjętego zagadnienia, jego istotne znaczenie
z perspektywy procesu reintegracji społecznej, a także sięgając do dotychczasowych własnych doświadczeń, wygenerowano w ramach zrealizowanego projektu badawczego2, populację 187 rodziców posiadających na wolności dzieci do 15 roku życia. Dodatkowym kryterium było odbywanie
kary pozbawienia wolności w systemie programowanego oddziaływania.
Analizie zostały poddane następujące obszary:
−−funkcjonowanie w warunkach izolacji więziennej rodziców posiadających dzieci do 15 roku życia, odbywających karę pozbawienia wolności
w systemie programowanego oddziaływania, odczuwane przez nich dolegliwości uwięzienia, uwzględniając aspekt funkcjonalny, przestrzenno-czasowy, zdrowotny i społeczny instytucji totalnej oraz sposoby
redukcji szkód spowodowanych ekskluzją społeczną;
−−postawy rodzicielskie rodziców posiadających dzieci do 15 roku życia,
odbywających karę pozbawienia wolności w systemie programowanego
oddziaływania;
−−czynniki chroniące oraz czynniki ryzyka procesu reintegracji społecznej
z perspektywy rodziców posiadających dzieci do 15 roku życia, odbywających karę pozbawienia wolności w systemie programowanego
oddziaływania.
Pierwszą część materiału badawczego zebrano na przestrzeni lat
2014–2015 w Republice Czeskiej. Badania przeprowadzono wśród kobiet
odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym Světlá nad
Sázavou oraz wśród mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności
Badania naukowe z dotacji podmiotowej, służącej rozwojowi potencjału badawczego
Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Projekt: Więzienne rodzicielstwo.
Rodzice i ich dzieci w przestrzeni penitencjarnej. Realizacja: luty 2014 – listopad 2017; teren
badań: jednostki penitencjarne Republiki Czeskiej, jednostki penitencjarne OISW w Polsce.
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w Zakładzie Karnym Stráž pod Ralskem. Kolejną część materiału badawczego zebrano na przestrzeni lat 2015–2017, na terenie jednostek penitencjarnych OISW Rzeszów3, OISW Kraków4, OISW Lublin5, OISW
Wrocław6 i OISW Warszawa7. Jak wspomniano wyżej, w badaniach
uwzględniono kryterium posiadania dzieci do lat 15 oraz odbywanie kary
pozbawienia wolności w systemie programowanego oddziaływania. Kwerenda prowadzona była za osobistą zgodą osadzonych oraz dyrektorów
zakładów karnych. Respondenci uczestniczyli w badaniach, w warunkach
dla nich bezpiecznych i gwarantujących pełną anonimowość. Podczas badań udzielono niezbędnych wyjaśnień o charakterze proceduralnym. Nie
sugerowano niczego co mogłoby odnosić się do obszaru treściowego odpowiedzi. Każdemu wypełnionemu zestawowi kwestionariuszy nadany został
numer identyfikacyjny. Kwestionariusz uwzględniał m.in. takie zmienne,
jak: płeć, wiek, wykształcenie, stan cywilny, deklarowany poziom religijności, strukturę rodziny pochodzenia, wysokość orzeczonej kary pozbawienia wolności, subiektywnie odczuwane dolegliwości uwięzienia i radzenie sobie z nimi, czynniki chroniące i czynniki ryzyka procesu reintegracji
społecznej. Z kolei, by dokonać pomiaru postaw rodzicielskich posłużono
się Skalą Postaw Rodzicielskich (SPR) w opracowaniu M. Plopy (Plopa,
2008).
W uzupełnieniu zestawienia danych zawartych w niżej zamieszczonej
tabeli nr 1, z zebranego materiału badawczego wynika, iż w badanej populacji 187 rodziców posiadających dzieci do 15 roku życia, odbywających
karę pozbawienia wolności w systemie programowanego oddziaływania,
średni wiek wynosił 34,1 lata (M), przy odchyleniu standardowym wynoszącym 7,4 lat (SD). Rozkład zmiennej kształtował się od 20 lat (Min)
do 56 lat (Maks). Ponadto, średnia długość odbywanej kary pozbawienia
wolności wynosiła 4,4 lata (M), przy odchyleniu standardowym wynoszącym 3 lata (SD). Co najmniej połowa z badanej populacji 187 rodziców
posiadających dzieci do 15 roku życia, odbywających karę pozbawienia
wolności w systemie programowanego oddziaływania, odbywała karę
3 lat pozbawienia wolności (Me). Rozkład zmiennej kształtował się od 0,5
(Min) do 16 lat pozbawienia wolności (Maks). Ankietowani legitymowali
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie: AŚ Nisko, ZK Jasło, ZK Rzeszów.
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie: ZK Kraków Nowa Huta, AŚ
Kielce.
5
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie: AŚ Lublin.
6
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu: ZK Nr 1 we Wrocławiu.
7
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie: AŚ Warszawa Grochów.
3
4
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się przede wszystkim wykształceniem podstawowym (34,8%), gimnazjalnym (25,1%) oraz zawodowym (22,5%). Większość była stanu wolnego
(35,8%). Ponad połowa badanych pochodziła z rodziny pełnej – oboje
rodzice biologiczni (55,1%).
Tabela 1. Struktura socjodemograficzna badanej populacji
uwięzionych rodziców odbywających karę pozbawienia wolności
w systemie programowanego oddziaływania (n=187)
Wyszczególnienie
płeć

wykształcenie

stan cywilny

deklarowany poziom
religijności

liczebność

%

kobieta

109

58,3%

mężczyzna

78

41,7%

niepełne podstawowe

1

0,5%

podstawowe

65

34,8%

gimnazjalne

47

25,1%

zawodowe

42

22,5%

średnie techniczne

10

5,3%

średnie ogólnokształcące

10

5,3%

licencjat

4

2,1%

wyższe mgr

7

3,7%

szkoła specjalna

1

0,5%

wolna/-y

67

35,8%

w konkubinacie

33

17,6%

mężatka/żonaty

36

19,3%

rozwiedziona/-y

46

24,6%

wdowa/wdowiec

5

2,7%

wierząca/-y praktykująca/-y

70

37,4%

wierząca/-y niepraktykująca/-y

64

34,2%

niewierząca/-y

53

28,3%

pełna, oboje rodzice biologiczni

103

55,1%

3

1,6%

zrekonstruowana

struktura rodziny
pochodzenia

rozbita na skutek separacji rodziców

6

3,2%

rozbita na skutek rozwodu rodziców

31

16,6%

niepełna ze względu na śmierć matki

2

1,1%

niepełna ze względu na śmierć ojca

29

15,5%

konkubinat

5

2,7%

rodzina adopcyjna

4

2,1%

opieka instytucjonalna (instytucje opiekuńczowychowawcze)

4

2,1%
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rodzaj zakładu
karnego

typ zakładu karnego

jednostka
penitencjarna
(teren eksploracji)

dla pierwszy raz karanych

29

117

62,6%

dla młodocianych

0

0,0%

dla recydywistów

70

37,4%

zamknięty

67

35,8%

półotwarty

118

63,1%

otwarty

2

1,1%

AŚ Nisko (OISW Rzeszów)

11

5,9%

ZK Jasło (OISW Rzeszów)

16

8,6%

ZK Rzeszów (OISW Rzeszów)

16

8,6%

AŚ Warszawa-Grochów (OISW Warszawa)

11

5,9%

AŚ Kielce (OISW Kraków)

9

4,8%

ZK Kraków Nowa Huta (OISW Kraków)

9

4,8%

AŚ Lublin (OISW Lublin)

9

4,8%

ZK Nr 1 Wrocław (OISW Wrocław)

1

0,5%

Světlá nad Sázavou (Czechy)

59

31,6%

Stráž pod Ralskem (Czechy)

46

24,6%

Źródło: badania własne.

W badanej populacji 187 rodziców posiadających dzieci do 15 roku
życia, odbywających karę pozbawienia wolności w systemie programowanego oddziaływania, znaczna część odbywała karę pozbawienia wolności
po raz pierwszy (62,6%), spora część – po raz kolejny (37,4%). Ankietowani odbywali karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu
półotwartego (63,1%) oraz zamkniętego (35,8%). Średnio, do końca kary
pozbawienia wolności pozostało respondentom 2,2 lata.

3. Dolegliwości izolacji więziennej z perspektywy
uwięzionych rodziców odbywających karę pozbawienia
wolności w systemie programowanego oddziaływania
Dokonanie konkretnej zmiany w społecznym funkcjonowaniu jednostki, naznaczonej piętnem uwięzienia, nie jest możliwe bez jej znaczącego
zaangażowania, które w procesie korekty, zmiany, rewaloryzacji – szeroko
ujmowanym procesie naprawczym, należy rozbudzać i stymulować (Biel,
Sztuka, 2010). Izolacja więzienna odbiera człowiekowi możliwość decydowania o własnym życiu, samodzielnego podejmowania decyzji czy dokonywania wyborów, uniemożliwia indywidualne dysponowanie czasem
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wolnym, ogranicza wyraźnie bezpośredni kontakt z rodziną i osobami
bliskimi (Kwieciński, 2013). Z uwagi na szerokie spektrum omawianej
problematyki i jej znaczenie dla projektowania konkretnego modelu postępowania penitencjarnego z daną kategorią osadzonych, poproszono
badanych o określenie, jakie obszary funkcjonowania w izolacji więziennej są dla nich najbardziej dolegliwe. Uzyskane wypowiedzi uporządkowano według czterech aspektów: funkcjonalnego, przestrzenno-czasowego, zdrowotnego i społecznego (zob. tabela nr 2). Mimo iż zdecydowana
większość respondentów odbywała karę pozbawienia wolności w zakładzie
karnym typu półotwartego (63,1%), to w aspekcie funkcjonalnym znaczącą dolegliwość izolacji więziennej argumentowali utratą więzi z rodziną, ograniczonym kontaktem ze światem zewnętrznym oraz ograniczoną
swobodą podejmowania decyzji i działania. Warto odnieść się tutaj do postrzegania rodziny przez rodziców posiadających dzieci do 15 roku życia,
odbywających karę pozbawienia wolności w systemie programowanego
oddziaływania. W odczuciu badanych rodziców „rodzina to:
−−dla mnie priorytet;
−−skarb, o który należy dbać;
−−bezpieczeństwo, miłość, szacunek;
−−trudno mi to opisać, bo wychowywałam się w rodzinie zastępczej, gdzie
doznałam przemocy fizycznej i psychicznej, ale to matka, ojciec, dzieci,
dom;
−−ciepło, miłość, akceptacja, poczucie przynależności, więź;
−−wartość, która daje mi każdego dnia motywację do działania;
−−coś co jest najważniejsze w życiu;
−−wsparcie, poczucie bezpieczeństwa, zaufanie, miłość bezwarunkowa;
−−bliscy, którzy bez względu na sytuację życiową okazują sobie szacunek,
szanują swoje przekonania i uczą się od siebie wzajemnie, celebrują
wspólne chwile, stanowią dla siebie największą wartość;
−−źródło energii, osoby, które są dla ciebie wszystkim, dla których robisz
wszystko, miłość, wsparcie, szczerość;
−−trwała wartość;
−−radość, miłość, spełnienie;
−−szczęście, bezpieczeństwo, zaufanie, przyjaźń, miłość;
−−dom, bezpieczeństwo, opieka i troska;
−−dla mnie wszystko;
−−dom, miłość, szacunek, zaufanie;
−−wszystko co mam;
−−sens mojego życia;
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−−mój cały świat;
−−najcenniejszy skarb na świecie – to azyl;
−−bliskie sobie kochające się i wspierające osoby, mogące na sobie polegać
w każdej sytuacji;
−−odpowiedzialność za siebie nawzajem, pomaganie w potrzebie, bycie
razem w dobrych i złych chwilach;
−−najważniejsza wartość, która jest w życiu, trzeba o nią ciągle dbać i walczyć by jej nie utracić;
−−coś pięknego, czego nie da się kupić, a łatwo stracić;
−−gdy myślę o rodzinie, to pierwsza myśl to najlepszy człowiek, który
może zrozumieć i pomóc w trudnych chwilach;
−−wspólnota i autorytet;
−−najważniejsza wartość w życiu, a doceni ją ktoś kto ją stracił;
−−poczucie wartości, szczęśliwy los i przyszłość życia;
−−wszystko co mam najcenniejszego”.
W aspekcie przestrzenno-czasowym najbardziej dolegliwa w populacji
187 rodziców posiadających dzieci do 15 roku życia, odbywających karę
pozbawienia wolności w systemie programowanego oddziaływania, jest
bezsenność oraz poczucie nudy. Aspekt zdrowotny zdominowany został
doświadczaniem przez badanych rodziców częstych bólów głowy. Czynnikiem, który istotnie determinuje proces resocjalizacji penitencjarnej jest
poczucie osamotnienia. Odwołując się do zrealizowanego projektu badawczego, izolacja więzienna w aspekcie społecznym, jest uciążliwa przez
doświadczanie przez uwięzionych rodziców poczucia osamotnienia – zdecydowanie dotyczy to rodziców odbywających karę pozbawienia wolności
w Republice Czeskiej (96,3%). W ujęciu K. Kmiecik-Baran, osamotnienie
to przykry stan psychiczny spowodowany jakościowym i ilościowym oderwaniem od ważnych elementów rzeczywistości społecznej, takich jak inni
ludzie, normy, wartości, własne zachowania i poglądy. Wywołuje ono stany
emocjonalne generujące zaburzenia w zachowaniu, a towarzyszy mu często
nuda, alienacja, bezsilność, pragnienie śmierci, poczucie napiętnowania
społecznego, uczucie silnego lęku, niepokoju, bezsenność. Nierzadko jest
to też znaczący faktor prizonizacji, procesu przystosowania się człowieka
do warunków więziennych (Machel, 2003). Sytuacja izolacji jest dla jednostki opresyjną specyficznie, a adaptacja do sytuacji tej będzie stanowić
zaakceptowanie wartości nie tylko pobudzających do działań godnych, ale
też stanowiących pewne wzorce usprawiedliwień, neutralizujące wpływ
wartości na zachowanie człowieka (Kosewski, 1985).
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Tabela 2. Dolegliwości izolacji więziennej z perspektywy badanej
populacji uwięzionych rodziców odbywających karę pozbawienia
wolności w systemie programowanego oddziaływania (Polska, n=82;
Republika Czeska, n=105)
Polska

Wyszczególnienie

liczebność

Republika Czeska
%

liczebność

%

aspekt funkcjonalny*
utrata więzi z rodziną

68

82,9%

83

79,0%

wymóg podporządkowania
regulaminowi

4

4,9%

8

7,6%

ubóstwo barw

10

12,2%

7

6,7%

pełna kontrola zachowania,
ingerowanie we wszystkie
obszary życia

17

20,7%

15

14,3%

ograniczony kontakt
ze światem zewnętrznym

42

51,2%

48

45,7%

ograniczenie swobody
decyzji i działania

29

35,4%

26

24,8%

brak poczucia
bezpieczeństwa

16

19,5%

15

14,3%

lęk przed wyjściem
na wolność

5

6,1%

11

10,5%

aspekt przestrzenno-czasowy*
subiektywnie
odczuwane
dolegliwości
uwięzienia*

funkcjonowanie
na niewielkiej ograniczonej
przestrzeni

14

17,1%

7

6,7%

bezsenność

28

34,1%

19

18,1%

podejrzliwość

17

20,7%

10

9,5%

nuda

19

23,2%

24

22,9%

bezsilność

2

2,4%

14

13,3%

pragnienie śmierci

0

0%

4

3,8%

aspekt zdrowotny*
częste bóle głowy

17

20,7%

10

9,5%

częste bóle brzucha

5

6,1%

4

3,8%

częste bóle żołądka

5

6,1%

2

1,9%

4

4,9%

6

5,7%

wzmożony popęd seksualny

aspekt społeczny*
poczucie winy i wstydu
w związku z popełnionym
czynem karalnym

54

65,9%

67

63,8%

poczucie napiętnowania
społecznego

16

19,5%

10

9,5%

poczucie osamotnienia

79

96,3%

65

61,9%
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dolegliwości
uwięzienia*
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widzenia z bliskimi

63

76,8%

64

61,0%

widzenia
z dzieckiem/dziećmi

51

62,2%

51

48,6%

możliwość odbywania
kary pozbawienia wolności
z dzieckiem/dziećmi

6

7,3%

6

5,7%

rozmowa z wychowawcą

10

12,2%

7

6,7%

opieka psychologa

8

9,8%

6

5,7%

opieka terapeuty

3

3,7%

7

6,7%

opieka kapelana

3

3,7%

5

4,8%

zajęcia k-o

20

24,4%

4

3,8%

zajęcia sportowe

9

11,0%

9

8,6%

nauka

6

7,3%

10

9,5%

czytanie książek

1

1,2%

0

0,0%

praca

34

41,5%

44

41,9%

przepustki

28

34,1%

33

31,4%

Źródło: badania własne. * – Pytanie wielokrotnego wyboru.

Integralnym segmentem aktywności człowieka i pewną formą ewaluacji przeżywanego związku z otaczającą rzeczywistością oraz oceną tego
co dzieje się w strukturach wewnętrznego „ja”, są procesy emocjonalne.
Treść, siła oraz przejawy doświadczanych przez podmiot emocji mają więc
kluczowy wpływ na funkcjonowanie w przestrzeni struktur instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych – przestrzeni penitencjarnej i wolnościowej.
Dodatnie emocje, jak nadzieja, świadomość bycia ważnym, potrzebnym
i kochanym, poczucie własnej wartości, poczucie sensu życia sprzyjają
pozytywnemu nastawieniu do ludzi i świata oraz polepszają funkcjonowanie psychiczne i fizyczne. Emocje negatywne, jak samotność, niskie
poczucie własnej wartości, poczucie krzywdy, napiętnowanie społeczne,
bezradność, brak sensu życia, mogą determinować takie reakcje jak wycofanie się z aktywności, agresję i autoagresję. Sięgając do rezultatów badań,
poczucie winy i wstydu w związku z popełnionym czynem karalnym jest
wymownym doświadczeniem badanej populacji uwięzionych rodziców
odbywających karę pozbawienia wolności w systemie programowanego
oddziaływania, w polskich jednostkach penitencjarnych, jak i w jednostkach penitencjarnych Republiki Czeskiej. Może być ono skorelowane
z poczuciem krzywdy, gdy człowiek ma świadomość, że postąpił niezgodnie ze zinternalizowaną przez siebie normą postępowania, oczekiwaniem
bliskich, którym wyrządził krzywdę i cierpienie, nagannie w odniesieniu
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do obowiązujących norm społeczno-prawnych. Dolegliwość ta może być
dodatkowo wzmocniona czynnikami sprzyjającymi procesowi ekskluzji społecznej, jak również ograniczoną możliwością czy też nikłą szansą naprawienia wyrządzonej szkody, poczuciem odrzucenia społecznego,
stygmatyzacją (Ciosek, Pastwa-Wojciechowska, 2016).
W badanej populacji 187 rodziców posiadających dzieci do 15 roku
życia, odbywających karę pozbawienia wolności w systemie programowanego oddziaływania szczególną dolegliwością związaną z odbywaniem
kary pozbawienia wolności są ograniczone kontakty z rodziną, z bliskimi,
z dziećmi, tęsknota za wolnością oraz ograniczona swoboda podejmowania decyzji czy też dokonywania wyborów. Jak w tej wyjątkowo dolegliwej
sytuacji radzą sobie badani rodzice, także w aspekcie minimalizowania
dolegliwości uwięzienia, redukcji szkód spowodowanych ekskluzją społeczną? Ogromnym wsparciem są widzenia z bliskimi, widzenia z dziećmi,
praca oraz udział w programach resocjalizacyjnych (39%). Przepisy zarządzenia nr 19 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z 14 kwietnia
2016 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy
penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników
działów penitencjarnych i terapeutycznych oraz oddziałów penitencjarnych stanowią, że w zakładzie karnym prowadzi się konkretne programy
resocjalizacyjne ukierunkowane na osiągnięcie maksimum celu resocjalizacji penitencjarnej. Są to programy przeciwdziałania: agresji i przemocy,
uzależnieniom oraz nadużywaniu alkoholu lub używaniu narkotyków,
prokryminalnym postawom, a także aktywizacji zawodowej i promocji
zatrudnienia, kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych, integracji rodzin oraz zapobiegania negatywnym skutkom izolacji, zwłaszcza wobec skazanych odbywających długoterminowe kary pozbawienia
wolności. Zważywszy na podjętą problematykę, warto także sięgnąć
do rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie
szczególnej sytuacji kobiet w więzieniach oraz wpływu pobytu rodziców
w więzieniu na życie społeczne i rodzinne (2007/2116(INI)). Na uwagę
zasługują następujące zalecenia:
−−utrzymanie więzi rodzinnych jest istotnym sposobem na zapobieganie
recydywie i na reintegrację społeczną, co jest prawem wszystkich więźniów, ich dzieci i innych członków rodziny;
−−przy podejmowaniu decyzji o odseparowaniu lub pozostawieniu dziecka przy osadzonym w zakładzie karnym rodzicu, nadrzędnym priorytetem powinno być zawsze dobro dziecka, gwarantując przy tym korzystanie z praw rodzicielskich drugiemu rodzicowi oraz odpowiednie
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postępowanie pozwalające na utrzymanie więzi rodzinnych z pozostałymi członkami rodziny (rodzeństwo, dziadkowie, dalsza rodzina);
−−w przypadku dzieci przebywających z rodzicami w zakładzie karnym,
należy zadbać by były one szanowane i by były przestrzegane wobec
nich przepisy Konwencji o prawach dziecka;
−−odbywanie kary pozbawienia wolności przez kobiety w ciąży oraz matki
opiekujące się małymi dziećmi powinno być decyzją podjętą w wyjątkowych sytuacjach. Należy wówczas zapewnić im większą celę, w miarę
możliwości jednoosobową oraz opiekę nad kobietą w ciąży w okresie
przedporodowym i poporodowym na odpowiednim poziomie;
−−wymiar sprawiedliwości oraz stosowne instytucje powinny czuwać nad
przestrzeganiem praw dziecka podczas rozpatrywania kwestii związanych z pozbawieniem wolności jego matki;
−−przy ustalaniu wysokości kary powinno się brać pod uwagę poziom
zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, poważne zakłócenie życia rodzinnego, a w szczególności, gdy matka wychowuje samotnie swoje
dzieci lub gdy dzieci są małe oraz gdy spada na nią odpowiedzialność
za opiekę nad osobami zależnymi od niej lub niepełnosprawnymi;
−−wprowadzenie elastycznych reguł w zakresie warunków, częstotliwości, czasu trwania i godzin odwiedzin, na które powinno się zezwolić
członkom rodziny;
−−podczas podejmowania decyzji o pozbawieniu wolności należy wziąć
pod uwagę to, że następstwa dla zdrowia kobiet w ciąży, przebywających w zakładzie karnym, wynikające z odosobnienia i cierpienia, mogą
być negatywne lub wręcz groźne w skutkach dla dziecka;
−−stworzenie takich warunków dla przebywających w zakładzie karnym rodziców by atmosfera środowiska więziennego sprzyjała podczas spotkań,
widzeń wspólnym zajęciom oraz wzmocnieniu kontaktu uczuciowego;
−−niezwykle ważne jest zadbanie o prawidłowy rozwój fizyczny, umysłowy, moralny i społeczny dziecka w sytuacji, gdy przebywa z rodzicem w zakładzie karnym, ale też istotne jest stworzenie elastycznego
i otwartego programu wyjść pod opieką bliższych i dalszych członków
rodziny lub personelu stowarzyszeń ochrony praw dziecka, ułatwiając
drugiemu rodzicowi, pozostającemu na wolności, możliwość sprawowania władzy rodzicielskiej;
−−wiele kobiet odbywających karę pozbawienia wolności jest samotnymi matkami, które tracą kontakt z dziećmi, często na zawsze, ważne
jest więc wypracowanie takich procedur by sytuacje takie mogły zostać
zminimalizowane;

36

Monika Badowska-Hodyr

−−zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej, szczególnie w kwestiach dotyczących prawa rodzinnego;
−−wprowadzenie środków wsparcia psychospołecznego w celu lepszego
przygotowania rozłąki dziecka z matką przebywającą w zakładzie karnym oraz złagodzenia jej negatywnych skutków;
−−osadzeni mężczyźni sprawujący bezpośrednią opiekę nad nieletnimi
dziećmi lub innymi członkami rodziny powinni mieć możliwość korzystania z podobnych rozwiązań jak te zaprojektowane dla matek.
W odniesieniu do zebranego materiału badawczego, warto podkreślić,
że w opinii większości badanych, uwięzionych rodziców posiadających
dzieci do 15 roku życia (54%), sytuacja pobytu dziecka z rodzicem w zakładzie karnym jest wartościowa, zarówno dla dziecka, jak i rodzica odbywającego karę pozbawienia wolności, minimalizuje poczucie osamotnienia i sprzyja poczuciu bezpieczeństwa. Niewielki procent, 34,8%, nie
ma zdania na ten temat. Z kolei w deklaracjach pozostałej części badanych
uwięzionych rodziców – dziecko nie powinno przebywać z rodzicem w zakładzie karnym. Wzmacniałoby to jeszcze bardziej poczucie winy u rodzica odbywającego karę pozbawienia wolności. Dziecko nie jest niczemu
winne i dlatego nie powinno przebywać w zakładzie karnym (11,2%).
Skupiając się na badanej populacji uwięzionych rodziców, odbywających karę pozbawienia wolności w systemie programowanego oddziaływania, znaczny procent z nich posiada pełne prawa rodzicielskie (57,2%)
oraz jedno lub dwoje dzieci w wieku do 15 roku życia (76,5%). Bardzo
mocno doświadczają oni rozłąki z dziećmi. W konsekwencji towarzyszą
im takie doznania jak: obniżony poziom nastroju (59,4%), płaczliwość
(52,4%) oraz stany depresyjne (38%). Utrzymanie więzi rodzinnych
minimalizuje negatywne skutki izolacji, jest istotnym sposobem na zapobieganie recydywie i jest zdecydowanie priorytetem prawa wszystkich
więźniów, ich dzieci i innych członków rodziny. Należy podkreślić, że troska europejskiego więziennictwa o matkę małego dziecka jest wyrazem
uwzględnienia przepisów Deklaracji Praw Dziecka z 1959 r., uznającej
że prawo niemowlęcia i małego dziecka do opieki macierzyńskiej i życia
rodzinnego, jest naturalnym, rzeczywistym i niebagatelnym czynnikiem
wspierającym proces resocjalizacji (Reczek, 2009). Warto zaznaczyć, iż
rekomendacja 1340 (1997) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
o społecznych skutkach pozbawienia wolności i jego skutkach dla rodziny
w swoich przepisach akcentuje, iż pozbawienie wolności powoduje wiele
problemów społecznych, w szczególności w odniesieniu do życia rodzinnego, w tym relacji z dziećmi. W nawiązaniu do powyższego obszaru,
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poproszono respondentów o wskazanie w jakiej formie utrzymują kontakty z bliskimi i dziećmi oraz jakie uczucia i emocje towarzyszą ich bezpośrednim relacjom. Wyniki badań ilustruje niżej zamieszczona tabela nr 3.
W konkluzji uzyskanych rezultatów badań, stwierdzić można, iż zarówno
w przypadku kontaktów z bliskimi, jak i z dziećmi, dominującymi formami są: korespondencja, rozmowy telefoniczne oraz widzenia w zakładzie
karnym. Uczucia, emocje towarzyszące bezpośrednim kontaktom z bliskimi to: radość z bezpośredniego kontaktu (61%), siła i wsparcie (58,8%),
poczucie szczęścia (41,7%), wstyd w związku z popełnionym czynem karalnym i pobytem w zakładzie karnym (35,8%). Z kolei uczucia, emocje
towarzyszące bezpośrednim kontaktom z dziećmi to: radość z bezpośredniego kontaktu (54,5%), spotkania dodają siły i wsparcia (54%), dają
poczucie szczęścia (47,1%), powodują także przygnębienie, że nie można
być rodzicem na co dzień (39%), wzmacniają tęsknotę (38%) oraz wyrzuty sumienia (38%).
Wykorzystanie całego potencjału, którym dysponuje rodzina przez jedno z najważniejszych ogniw – rolę rodziców, mimo że w sytuacji izolacji
więziennej implikuje rozwinięcie najważniejszych umiejętności interpersonalnych z niezwykle silnym ładunkiem emocjonalnym, pomaga poradzić sobie ze stresem, uczy otwartości, empatii, podejmowania racjonalnych decyzji, wzmacnia pozytywny obraz własnej osoby, podnosi poczucie
własnej wartości, pomaga odreagowywać napięcia i frustracje, budować
udane relacje z innymi, konstruktywnie rozwiązywać konflikty, a także
skierować swoje życie na drogę wartości prospołecznych, zrozumieć, że dotychczasowy typ biografii może stać się zagrożeniem dla aktualnego życia
rodzinnego, relacji z dzieckiem, a w konsekwencji doprowadzić do destrukcji (Badowska-Hodyr, 2012, s. 411–421).
Tabela 3. Kontakty z bliskimi i dziećmi z perspektywy badanej
populacji uwięzionych rodziców odbywających karę pozbawienia
wolności w systemie programowanego oddziaływania (n=187)
Wyszczególnienie
prawa
rodzicielskie

liczebność

%

107

57,2%

ograniczone

67

35,8%

odebrane

13

7,0%

143

76,5%

39

20,9%

5

2,7%

pełne

ilość
1–2 dzieci
posiadanych
3–4 dzieci
dzieci w wieku
do 15 roku życia powyżej 4 dzieci

38

Monika Badowska-Hodyr
formy kontaktu z bliskimi*
korespondencja

152

81,3%

rozmowy telefoniczne

129

69,0%

widzenia w zakładzie karnym

106

56,7%

przepustki

17

9,1%

Skype

1

0,5%

uczucia, emocje towarzyszące bezpośrednim kontaktom z bliskimi*
radość z bezpośredniego kontaktu

114

61,0%

szczęście

78

41,7%

dodają siły i wsparcia

110

58,8%

tęsknota

53

28,3%

wstyd

67

35,8%

niepokój, uczucie pustki

10

5,3%

wyrzuty sumienia

59

31,6%

25

13,4%

korespondencja

152

81,3%

rozmowy telefoniczne

129

69,0%

widzenia w zakładzie karnym

106

56,7%

bezradność
formy kontaktu z dziećmi*

przepustki
17
9,1%
relacje, kontakty,
Skype
1
0,5%
uczucia
w odniesieniu
uczucia, emocje towarzyszące bezpośrednim kontaktom z dziećmi*
do bliskich
radość z bezpośredniego kontaktu
102
54,5%
i dzieci*
szczęście
88
47,1%
dodają siły i wsparcia

101

54,0%

tęsknota

71

38,0%

wstyd

51

27,3%

niepokój, uczucie pustki

10

5,3%

wyrzuty sumienia

71

38,0%

bezradność

36

19,3%

przygnębienie, że nie mogę być rodzicem na co dzień

73

39,0%

apatia

31

16,6%

nadpobudliwość

47

25,1%

agresja

21

11,2%

autoagresja

4

2,1%

oznaki przeżywania rozłąki z dziećmi*

obniżony poziom nastroju

111

59,4%

płaczliwość

98

52,4%

zaburzenia wegetatywne

48

25,7%

depresja

71

38,0%

migreny

26

13,9%

poczucie straconych chwil/szczera chęć powrotu
do domu

44

23,5%
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dziecko
z rodzicem
w zakładzie
karnym

39

wartościowa sytuacja, zarówno dla dziecka jak i rodzica
odbywającego karę pozbawienia wolności, minimalizuje
poczucie osamotnienia oraz sprzyja poczuciu
bezpieczeństwa

101

54,0%

nie mam zdania na ten temat

65

34,8%

dziecko nie powinno przebywać z rodzicem w zakładzie
karnym, wzmacniałoby to jeszcze bardziej poczucie
winy u rodzica odbywającego karę pozbawienia
wolności, dziecko nie jest niczemu winne by przebywać
w zakładzie karnym

21

11,2%

Źródło: badania własne. * – Pytanie wielokrotnego wyboru.

Warto w tej kwestii nawiązać do doświadczeń szwedzkich służb penitencjarnych, które w ramach realizowanego w jednostkach penitencjarnych programu „Ojcostwo”, zwracają szczególną uwagę na reakcje dziecka
w sytuacji, gdy rodzic lub oboje z rodziców odbywają karę pozbawienia
wolności. Dzieci często cierpią na bóle brzucha i głowy, depresje, problemy z koncentracją uwagi oraz trudności w uczeniu się, reakcje skórne,
problemy ze snem i słuchem, zmniejszony apetyt. Pojawia się także lęk
i obawa przed utratą rodzica, który pozostaje przy dziecku na wolności.
Takim reakcjom dzieci sprzyjają ich wiek i poziom rozwoju, historia ich
życia i doświadczenie, wsparcie we własnym środowisku, więź emocjonalna z rodzicem odbywającym karę pozbawienia wolności, możliwość
utrzymania własnego obrazu rodzica pozbawionego wolności, długość
kary i rodzaj przestępstwa, przeżycia dziecka związane z zatrzymaniem
rodzica, stabilność i warunki życia, możliwość kontaktu z uwięzionym
rodzicem oraz sytuacja rodzinna i pozostałe kontakty społeczne dziecka.
Dziecko może także przenosić na siebie ciężar żalu i rozpaczy, jaki nosi rodzic pozostający w domu. Dziecko może być zamknięte w sobie, wycofane
z wszelkiej dotychczasowej aktywności. Niektóre dzieci biorą na siebie
odpowiedzialność opieki nad dorosłym. Niezależnie od tego jakie uczucia
dziecko wyraża, należy dać mu wsparcie i potwierdzenie bliskości8.
Z uwagi na kontekst opracowania, wielopłaszczyznowość poruszanej
problematyki, warto odnieść się do rekomendacji J. Nickel, C. Garland,
L. Kane (2009, s. 4). Są one jak najbardziej aktualne, jeśli przeniesiemy
je na grunt polskiej rzeczywistości penitencjarnej. Wspomniani autorzy proponują m.in.: stworzyć bazę dostępnej literatury na temat opieki
Kriminalvården: The way back – a presentation of the Swedish Prison and Probation Service.
Norrköping, Sweden 2006; Kriminalvården: Informationshäfte om barn som har mamma eller
pappa fängelse. Norrköping, Sweden 2006; Kriminalvården: Lisa besöker pappa i fängelset.
Norrköping, Sweden 2006.
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rodzicielskiej i jej wpływu na dzieci w sytuacji uwięzienia rodzica; doprecyzować kwestię instytucji lub organizacji, by skompilować i zarchiwizować istniejące badania nad dziećmi uwięzionych rodziców; zobligować
konkretne instytucje do przygotowania statystyk uwzględniających liczbę
dzieci odseparowanych od uwięzionych rodziców; stworzyć bazę programów dedykowanych tej szczególnej kategorii; prowadzić badania jakościowe, które będą podnosiły kwestię wpływu uwięzienia na dzieci i ich
rodziny; dokonać oceny skuteczności istniejących modeli oddziaływań
dotyczących dzieci, których rodzice odbywają karę pozbawienia wolności i uwięzionych rodziców, także matek rodzących w zakładach karnych
i odbywających karę pozbawienia wolności z dziećmi oraz prowadzić badania określające wpływ długoterminowego uwięzienia rodziców na dzieci,
by wskazać potencjalne czynniki ryzyka oraz sposoby ich przepracowania
w ramach konstruktywnych strategii penitencjarnych.

4. Postawy rodzicielskie w badanej populacji uwięzionych
rodziców odbywających karę pozbawienia wolności
w systemie programowanego oddziaływania
Ważnym uzupełnieniem omawianej problematyki, z perspektywy
projektowania konkretnych oddziaływań w znaczących segmentach
funkcjonowania jednostki w przestrzeni penitencjarnej, jest zdefiniowanie postaw rodzicielskich. O ich względnej trwałości decyduje siła
związku emocjonalnego między rodzicem a dzieckiem. Sytuacja uwięzionych rodziców jest więc szczególnie trudną i dynamiczną, gdyż izolacja więzienna determinować może zarówno komponent poznawczy,
uczuciowo-motywacyjny jak i behawioralny ich postaw rodzicielskich.
Zarówno w ujęciu J. Rembowskiego, jak i M. Ziemskiej, postawa rodzicielska to utrwalona struktura poznawczo-dążeniowo-afektywna,
ukierunkowująca zachowanie się rodziców wobec dziecka. Ważna jest
więc dbałość o jakość systemu rodzinnego, który stanowi o tożsamości
indywidualnej i społecznej każdego z jego członków. W sytuacji izolacji
więziennej jest to olbrzymie wyzwanie. Zrealizowany projekt badawczy,
pozwolił na określenie postaw rodzicielskich w badanej populacji uwięzionych rodziców odbywających karę pozbawienia wolności w systemie
programowanego oddziaływania. Rezultaty badań zostały zaprezentowane w niżej zamieszczonej tabeli nr 4.
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Tabela 4. Struktura badanej populacji uwięzionych rodziców
odbywających karę pozbawienia wolności w systemie programowanego
oddziaływania (n=187) pod względem postaw rodzicielskich
Wyszczególnienie
Akceptacjiodrzucenia

liczebność

%

właściwa

100

53,5%

umiarkowana

22

11,8%

niewłaściwa

65

34,8%

M = 6,3; SD = 3,3; Me = 7; Mo = 10; Poziom ufności (95,0%) = 0,5

Autonomii

właściwa

32

17,1%

umiarkowana

60

32,1%

niewłaściwa

95

50,8%

M = 4,6; SD = 2,0; Me = 4; Mo = 6; Poziom ufności (95,0%) = 0,3
Nadmiernie
ochraniająca

właściwa

65

34,8%

umiarkowana

62

33,2%

niewłaściwa

60

32,1%

M = 5,5; SD = 2,3; Me = 5; Mo = 5; Poziom ufności (95,0%) = 0,3
Nadmiernie
wymagająca

właściwa

53

28,3%

umiarkowana

81

43,3%

niewłaściwa

53

28,3%

M = 5,5; SD = 2,0; Me = 5; Mo = 5; Poziom ufności (95,0%) = 0,3

Niekonsekwentna

właściwa

71

38,0%

umiarkowana

57

30,5%

niewłaściwa

59

31,6%

M = 5,0; SD = 2,4; Me = 5; Mo = 7; Poziom ufności (95,0%) = 0,3
Źródło: badania własne w oparciu o Skalę Postaw Rodzicielskich (SPR) M. Plopy.

Eksploracyjna analiza uzyskanego materiału badawczego pozwala stwierdzić, iż w badanej populacji uwięzionych rodziców, dominują:
właściwa postawa w skali Akceptacji-odrzucenia (53,5%), niewłaściwa
postawa w skali Autonomii (50,8%), właściwa postawa w skali Ochraniania (34,8%), umiarkowana postawa w skali Wymagania (43,3%) oraz
właściwa postawa w skali Niekonsekwencji (38%). Warto podkreślić, iż
dominujące zmienne w strukturze postaw rodzicielskich uwięzionych rodziców to:
−−generowanie sytuacji pozwalających na swobodną wymianę uczuć i definiowanie swoich potrzeb przez dziecko;
−−dbanie o to by dziecko w relacjach z rodzicem czuło się bezpieczne i kochane; wypracowanie takiej wartości jest niezwykle wymagające zważywszy
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na sytuację izolacji więziennej, a także na duże znaczenie wsparcia dla
dziecka ze strony rodzica pozostającego przy dziecku na wolności;
−−odczucie, że rodzic, mimo uwięzienia jest dla dziecka oparciem w trudnych chwilach, jest wrażliwy na jego potrzeby i świadomy konsekwencji nieobecności w wyniku odbywania kary pozbawienia wolności;
−−świadomość rodzica, iż dziecko nie odrzuca go mimo uwięzienia, sprzyja przewartościowaniu, lepszemu radzeniu sobie z tęsknotą za dzieckiem, poczuciem osamotnienia, motywuje do pracy nad postawami,
rodzic czuje, że jest potrzebny i ważny dla kogoś;
−−rodzic darzy dziecko szacunkiem i traktuje je z godnością, akceptuje
je takim jakim ono jest;
−−empatia i współodczuwanie emocjonalne sytuacji dziecka generuje
u uwięzionego rodzica świadomość, iż znajduje się ono w grupie ryzyka większej podatności na sytuacje trudne, może reagować poczuciem
winy i wstydu, agresją, autoagresją, problemami w uczeniu się, uzależnieniami, lękiem przed utratą drugiego rodzica, poczuciem osamotnienia, izolacją z dotychczasowej konstruktywnej aktywności – wymaga
więc szczególnego zaopiekowania nie tylko ze strony rodzica, który
pozostaje na wolności ale też uwięzionego rodzica, poprzez jego aktywny udział w programach z obszaru integracji rodzin, m.in. wzmacniających więź z dzieckiem;
−−niski poziom aprobaty uwięzionego rodzica dla samodzielnych wyborów dziecka, jego podmiotowości i niezależności w przestrzeni funkcjonowania społecznego w wymiarze emocjonalnym, poznawczym
i behawioralnym;
−−ryzyko uzależniania racji dziecka od własnych decyzji i celów życiowych;
−−brak elastyczności rodzica w dostosowaniu się do potrzeb rozwojowych
dziecka;
−−reagowanie lękiem, niepokojem, nadmierną troską o przyszłość własnego dziecka;
−−uwięzieni rodzice nie uświadamiają sobie, iż autonomia psychiczna
i społeczna ich dziecka wymaga od nich nieangażowania się we wszystkie sprawy dziecka co w konsekwencji może spowodować osłabienie
więzi emocjonalnej z dzieckiem;
−−ryzyko akceptacji tylko i wyłącznie tych osiągnięć dziecka, które będą
zgodne z oczekiwaniami uwięzionego rodzica;
−−ryzyko wymagań nieadekwatnych do możliwości dziecka.
K. Linowski, nawiązując do przepisów oddziału 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 2018, poz. 652 t.j., z późn.
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zm.), stanowiących o kwestiach wykonywania kary pozbawienia wolności
i jej indywidualizacji, podkreśla wartość i znaczenie podtrzymywania więzi
rodzinnych w procesie przygotowania do opuszczenia zakładu karnego,
do życia na wolności, zapobiega syndromowi wyuczonej bezradności, służy także reintegracji społecznej (Linowski, 2006). Podtrzymywanie więzi
rodzinnych wpisuje się ponadto w istotę wdrażania w praktyce penitencjarnej fundamentalnej zasady jaką jest właśnie zasada indywidualizacji.

5. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka a proces
reintegracji społecznej z perspektywy badanej populacji
uwięzionych rodziców odbywających karę pozbawienia
wolności w systemie programowanego oddziaływania
Resocjalizacja to proces, który dzieje się w określonej rzeczywistości instytucjonalnej i poza nią, w wyznaczonym czasie. Skupiając uwagę na resocjalizacji zamkniętej, pejoratywnej, warto odnieść się do konfiguracji czynników,
które nie pozostają bez wpływu na proces reintegracji społecznej. Pierwszą
grupę stanowią czynniki tkwiące w środowisku społecznym (zasoby zewnętrzne zwiększające zdolności readaptacyjne znajdują się poza granicami „Ja” i zależą głównie od wsparcia rodzinnego, szerzej społecznego): polityka karna,
miejsce zamieszkania, zjawiska ksenofobii, zjawisko bezdomności, zjawisko
bezrobocia, nierówności ekonomiczne, media, brak wsparcia osób bliskich
i rodziny, brak odpowiedniej (pozarodzinnej) sieci wsparcia, zbyt mała liczba
ośrodków interwencji kryzysowej. Drugą grupę – czynniki ściśle związane
z faktem przebywania w izolacji więziennej: stygmatyzacja, standaryzacja,
depersonalizacja, prizonizacja, niskie poczucie własnej skuteczności, poczucie
odrzucenia społecznego, długoletnia izolacja więzienna, niski poziom realizacji programu poprawczego lub zupełny jego brak, utrata więzi z rodziną,
funkcjonowanie na niewielkiej i ograniczonej przestrzeni, konieczność podporządkowania się regulaminowi, pełna kontrola zachowania i ingerowanie
we wszystkie obszary życia, ograniczony kontakt ze światem zewnętrznym,
ograniczenie swobody decyzji i działania, poczucie napiętnowania społecznego, brak poczucia bezpieczeństwa, lęk przed wyjściem na wolność, samotność. Trzecią grupę tworzą czynniki wypływające z osobowości i nabytych
doświadczeń skazanego (wewnętrzne). Zasoby zwiększające szanse readaptacyjne osób opuszczających zakłady karne można sprowadzić do czynników
wewnętrznych związanych z biologicznie uwarunkowanymi właściwościami
układu nerwowego (temperament, poziom intelektualny) oraz powiązanymi
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z nimi właściwościami psychologicznymi, takimi jak poziom ekstrawersji,
lęku czy poczucie własnej wartości. Zasoby wewnętrzne pozostają w sferze
Ja i obejmują poczucie własnej wartości, samoocenę, kompetencje, poczucie
sensu życia i wolności emocjonalnej (Badowska-Hodyr, 2016, s. 8).
W aktualnej rzeczywistości społeczno-kulturowo-prawnej dostrzega się
brak profesjonalnych i nowatorskich rozwiązań systemu wsparcia dla osób
opuszczających zakłady karne. Dyskurs w tej materii skłania do refleksji
na temat roli odpowiednich instytucji i organizacji społecznych, których
inicjatywy i działania powinny zmierzać do minimalizacji stereotypowego
postrzegania osób, które odbywały karę pozbawienia wolności (Gucwa-Porębska, 2015). Stygmatyzująca, naznaczająca perspektywa funkcjonowania jednostki w strukturach wolnościowych determinuje proces ekskluzji społecznej, dewaluujący potencjał rozwojowy jednostki. Opierając się
na uzyskanych rezultatach badań, uwięzieni rodzice zdefiniowali zarówno
czynniki chroniące (zob. tabela nr 5), jak i czynniki ryzyka procesu reintegracji społecznej (zob. tabela nr 6).
Za czynniki sprzyjające reintegracji społecznej uwięzieni rodzice, posiadający dzieci do 15 roku życia, odbywający karę pozbawienia wolności
w systemie programowanego oddziaływania, uznali: silną więź emocjonalną z rodziną, niski poziom poczucia osamotnienia, wsparcie rodziny
w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, zaufanie społeczne, niepostrzeganie jednostki przez pryzmat „więźnia” w środowisku lokalnym, niski poziom prizonizacji, brak lęku przed wyjściem na wolność, posiadanie
kwalifikacji zawodowych ułatwiających zdobycie pracy po odbyciu kary
pozbawienia wolności, udział w terapii uzależnień w trakcie odbywania
kary pozbawienia wolności a następnie kontynuowanie terapii w warunkach wolnościowych, zatrudnienie w trakcie odbywania kary pozbawienia
wolności oraz brak uzależnień. Dysponowanie konfiguracją wskazanych
zmiennych nie oznacza bezwzględnie, że jednostka doświadczająca uwięzienia poradzi sobie doskonale, spełni oczekiwania społeczne, funkcjonując w przestrzeni wolnościowej. Rzeczywistość wolnościową, w której
funkcjonuje człowiek, który doświadczył uwięzienia, można przyrównać
do białego płótna, mówiącego do malarza nic nie potrafisz, płótno, które
działa wręcz paraliżująco. Wolność jest dobrem, o które należy zabiegać
i które należy pielęgnować. Wolność ma też wymiar tragiczny, bo wiąże
się z niebezpieczeństwem złych wyborów9. Tak więc znaczące było ustaleSztuka na murach kieleckiego aresztu. Pobrane z: http://kielce.naszemiasto.pl/artykul/sztukana-murach-kieleckiego-aresztu,2636006,art,t,id,tm.html, Dnia (2018, 07, 17).
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nie, jakie czynniki ryzyka utrudniające społeczną reintegrację zdefiniowali
uwięzieni rodzice. Czynnikami, które stanowią wyjątkowo niekorzystną
konfigurację w tej materii są: brak silnej więzi emocjonalnej z rodziną,
brak wsparcia rodziny w czasie odbywania kary pozbawienia wolności,
lęk przed wyjściem na wolność, brak pracy, brak zaufania społecznego,
stygmatyzacja, wieloletni pobyt w izolacji więziennej, niskie kwalifikacje zawodowe, poczucie osamotnienia oraz wysoki poziom prizonizacji
– zwięzienniczenie.
Tabela 5. Czynniki chroniące a proces reintegracji społecznej
z perspektywy badanej populacji uwięzionych rodziców odbywających
karę pozbawienia wolności w systemie programowanego oddziaływania
(Polska, n=82; Republika Czeska, n=105)
Wyszczególnienie

Polska
liczebność

Republika Czeska
%

liczebność

%

silna więź emocjonalna z rodziną

80

97,6%

94

89,5%

poczucie bezpieczeństwa

37

45,1%

41

39,0%

niski poziom poczucia osamotnienia

55

67,1%

34

32,4%

wsparcie rodziny w czasie odbywania
kary pozbawienia wolności

71

86,6%

74

70,5%

możliwość odbywania kary pozbawienia
wolności z dzieckiem/dziećmi

15

18,3%

17

16,2%

brak uzależnień

45

54,9%

52

49,5%

udział w terapii uzależnień w trakcie
odbywania kary pozbawienia wolności
a następnie kontynuowanie terapii
w warunkach wolnościowych

51

62,2%

26

24,8%

czynniki posiadanie kwalifikacji zawodowych
chroniące* ułatwiających zdobycie pracy
po odbyciu kary pozbawienia wolności

71

86,6%

30

28,6%

zatrudnienie w trakcie odbywania kary
pozbawienia wolności

64

78,0%

39

37,1%

wsparcie kapelana

25

30,5%

29

27,6%

krótka kariera przestępcza

37

45,1%

54

51,4%

brak lęku przed wyjściem na wolność

35

42,7%

80

76,2%

niski poziom prizonizacji

77

93,9%

50

47,6%

posiadanie konstruktywnych planów
życiowych

17

20,7%

38

36,2%

zaufanie społeczne, niepostrzeganie
jednostki przez pryzmat „więźnia”
w środowisku lokalnym

79

96,3%

53

50,5%

Źródło: badania własne. * – Pytanie wielokrotnego wyboru.
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Tabela 6. Czynniki ryzyka a proces reintegracji społecznej
z perspektywy badanej populacji uwięzionych rodziców odbywających
karę pozbawienia wolności w systemie programowanego oddziaływania
(Polska, n=82; Republika Czeska, n=105)
Polska

Wyszczególnienie

liczebność

Republika Czeska
%

liczebność

%

brak silnej więzi emocjonalnej z rodziną

75

91,5

93

88,6

niski poziom poczucia bezpieczeństwa

34

41,5

53

50,5

wysoki poziom lęku

37

45,1

60

57,1

poczucie osamotnienia

69

84,1

30

28,6

brak wsparcia rodziny w czasie odbywania
kary pozbawienia wolności

62

75,6

70

66,7

uzależnienia

25

30,5

30

28,6

brak udziału w terapii uzależnień

33

40,2

34

32,4

niskie kwalifikacje zawodowe

55

67,1

46

43,8

brak pracy

54

65,9

61

58,1

czynniki długotrwałe bezrobocie
ryzyka* lęk przed wyjściem na wolność

21

25,6

26

24,8

37

45,1

90

85,7

wieloletni pobyt w izolacji więziennej

51

62,2

60

57,1

wysoki poziom prizonizacji

65

79,3

92

87,6

brak planów na przyszłość

15

18,3

30

28,6

brak zaufania społecznego, stygmatyzacja

37

45,1

75

71,4

impulsywność

15

18,3

17

16,2

brak form wsparcia: prawnego,
rzeczowego (bony żywnościowe, sprzęt
domowy, odzież itp.); dopłaty do opłat
mieszkalnych; MOPS-u, GOPS-u;
w znalezieniu czasowego miejsca
zamieszkania

6

7,3

11

10,5

Źródło: badania własne. * – Pytanie wielokrotnego wyboru.

Podsumowanie
Wizerunek jednostki uwikłanej w sytuację braku akceptacji, determinuje jej tożsamość indywidualną i społeczną. Dynamicznie zmieniający się
kontekst społeczny generuje radzenie sobie w sytuacjach, w których wyjątkowość, godność osobista, wartość, niepowtarzalność istotnie stanowią
o potrzebie indywidualizacji w projektowaniu standardów postępowania
penitencjarnego. Wyjątkową kategorią wymagającą zintensyfikowanych
odziaływań są rodzice odbywający karę pozbawienia wolności, posiadający
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dzieci do 15 roku życia. Szczególne znaczenie zyskują tutaj, zdefiniowane w ramach zrealizowanego projektu badawczego, czynniki chroniące
i czynniki ryzyka odpowiedzialnego i wartościowego funkcjonowania
w strukturach społeczno-prawnych po odbyciu kary pozbawienia wolności. Zarówno w opinii rodziców odbywających karę pozbawienia wolności
w polskich jednostkach penitencjarnych, jak i w jednostkach penitencjarnych Republiki Czeskiej, priorytetowe czynniki chroniące w procesie
reintegracji społecznej to: silna więź emocjonalna z rodziną, wsparcie rodziny w czasie odbywania kary pozbawienia wolności oraz zaufanie społeczne – niepostrzeganie jednostki przez pryzmat „więźnia” w środowisku
lokalnym. Dla rodziców odbywających karę pozbawienia wolności w polskich jednostkach penitencjarnych fundamentalne znaczenie w procesie
reintegracji społecznej ma ponadto: niski poziom poczucia osamotnienia,
posiadanie kwalifikacji zawodowych ułatwiających zdobycie pracy po odbyciu kary pozbawienia wolności, zatrudnienie w trakcie odbywania kary
pozbawienia wolności oraz niski poziom prizonizacji. Z kolei dla rodziców
odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych
Republiki Czeskiej – brak lęku przed wyjściem na wolność. Kluczowe
czynniki ryzyka procesu reintegracji społecznej w opinii rodziców odbywających karę pozbawienia wolności w polskich jednostkach penitencjarnych, jak i w jednostkach penitencjarnych Republiki Czeskiej to: brak
silnej więzi emocjonalnej z rodziną, brak wsparcia rodziny w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, wieloletni pobyt w izolacji więziennej i wysoki poziom prizonizacji. Rodzice odbywający karę pozbawienia
wolności w polskich jednostkach penitencjarnych eksponują dodatkowo
doświadczanie poczucia osamotnienia. Lęk przed wyjściem na wolność
oraz brak zaufania społecznego, stygmatyzacja to komplementarnie istotne faktory ryzyka procesu reintegracji społecznej w opinii rodziców odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych
Republiki Czeskiej. Nieszablonowy kanon strategii naprawczych z perspektywy oczekiwań społecznych uwzględniać powinien nie tylko dynamiczne czynniki ryzyka marginalizacji, wykluczenia społecznego, stygmatyzacji, ale także czynniki pozytywne, tkwiące w systemie rodzinnym jako
całości. Pomyślność zabiegów penitencjarnych, strategii naprawczych,
zależy bowiem od wzmocnień pozytywnych ukierunkowanych na takie
faktory jak nadzieja, wartość życia, perspektywa czasu, duchowość, bliskość, odpowiedzialność, godność, autonomia, poczucie winy i naganności czynu oraz potrzeba zadośćuczynienia i moralnej rehabilitacji. Ich
doświadczanie na fundamencie środowiska rodzinnego to ważne ogniwo

48

Monika Badowska-Hodyr

procesu motywacyjnego, który wyposaża rodziców i dziecko w doświadczenia społeczne i przeżycia emocjonalne. Jest to doniosły i kluczowy filar
kreowania przestrzeni penitencjarnych osiągnięć, unikatowa i wyjątkowa
przestrzeń, w której rodzic doświadczający uwięzienia uczy się reagować
na indywidualność dziecka, szanować jego podmiotowość i ważność.
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RODZICE I ICH DZIECI W PRZESTRZENI PENITENCJARNEJ Z PERSPEKTYWY ZASADY INDYWIDUALIZACJI ORAZ PROCESU REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Streszczenie
Autorka artykułu przeprowadziła badania wśród 187 uwięzionych rodziców posiadających na wolności dzieci do 15 roku życia. Dodatkowym
kryterium, które uwzględniła było odbywanie przez nich kary pozbawienia
wolności w systemie programowanego oddziaływania. Dokonała analizy
funkcjonowania uwięzionych rodziców w warunkach izolacji więziennej.
Zwróciła uwagę na odczuwane przez nich dolegliwości uwięzienia oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Zebrany materiał badawczy pozwolił ponadto
na określenie postaw rodzicielskich uwięzionych rodziców. Ważnym uzupełnieniem zrealizowanego projektu badawczego są opinie uwięzionych rodziców
na temat czynników chroniących oraz czynników ryzyka procesu reintegracji społecznej. Własne badania autorki stanowią wartościową rekomendację
do opracowania konkretnych strategii postępowania penitencjarnego, wzmacniających jakość systemu rodzinnego w sytuacji, gdy rodzice odbywają karę
pozbawienia wolności.
Słowa kluczowe: izolacja więzienna, indywidualizacja odziaływań, rodzina, postawy rodzicielskie, reintegracja społeczna
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PARENTS AND THEIR CHILDREN AND THE PENITENTIARY SYSTEM – VIEWED FROM THE PRINCIPLE
OF INDIVIDUALISATION AND PROCESS OF SOCIAL
REINTEGRATION
Abstract
The article’s author conducted research among 187 incarcerated parents
having children under 15 years old at liberty. An additional criterion that she
took into account was that the parents were undergoing their prison sentence in
the programmed influence system. She analysed how the incarcerated parents
functioned in conditions of prison isolation, and focused on the hardships
they experienced in their incarceration and their ways of coping with them.
In addition, the research material she gathered allowed her to determine the
parental attitudes of the incarcerated parents. Incarcerated parents’ opinions
regarding protective factors and risk factors in the process of social reintegration
constitute an important supplement to the research project. The author’s own
research constitutes a valuable recommendation for the developing of concrete
strategies in penitentiary proceedings, enhancing the quality of the family
system in a situation where parents are serving a sentence of imprisonment.
Key words: isolation in prison, individualisation of influence, family, parental attitudes, social reintegration

Małgorzata Pychner1
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ OD NARKOTYKÓW
I DOPALACZY W OPINII UCZNIÓW SZKÓŁ
ŚREDNICH

1. Wprowadzenie teoretyczne
Używanie narkotyków i dopalaczy przez młodzież jest, pod wieloma
względami, zjawiskiem bezspornie negatywnym, zwłaszcza obecnie, w obliczu gwałtownych przeobrażeń społecznych i światopoglądowych. Pozytywne aspekty nowoczesności stają się niejednokrotnie dla młodych ludzi
źródłem niebezpieczeństw. Dość wspomnieć o trudności w rozróżnieniu
przez nich prawdziwych wartości, źle pojmowanej wolności, zagubieniu
moralnym. Prymat dóbr materialnych i konsumpcjonizm wystawia młodzież na poważną próbę, która w połączeniu z niedojrzałością, brakiem doświadczenia, bezkrytycznością i naiwnością nieukształtowanej osobowości
jest jeszcze trudniejsza. W tej sytuacji niezwykle istotnym elementem dla
dorastających młodych ludzi jest profilaktyka uzależnień, która stanowić
powinna pomoc w zajęciu przez nich dojrzałej postawy wobec zjawiska
używania narkotyków i dopalaczy.
Współczesna rzeczywistość kojarzy się przede wszystkim z rozwojem cywilizacyjnym, możliwością szybkiego dostępu do informacji oraz szerokim
wachlarzem możliwości, związanym z rozbudowanymi technologiami informacyjnymi. W dobie Internetu przeciętni rodzice i nastolatkowie mają
do dyspozycji kilkadziesiąt rzetelnych portali i stron www ukazujących
Mgr Małgorzata Pychner – absolwentka Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły
Policji w Szczytnie, policjantka Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii
Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie, gosia.duchna@gmail.com. / Małgorzata
Pychner, graduate in Internal Security of the Police Academy in Szczytno, a policewoman
at the Garwolin District Police Station, in the Team for Social Prophylaxis, Minors and
Dysfunctionalities.
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konsekwencje używania narkotyków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (Jędrzejko, Kowalski, 2016). Wydawać by się zatem mogło,
że wiedza na temat narkotyków i środków zastępczych (tzw. dopalaczy)
jest powszechna i wystarczająca. Szeroko mówi się bowiem o szkodliwym
wpływie narkotyków i dopalaczy na zdrowie psychiczne i fizyczne. Jako
współczesna społeczność, pokładająca wiarę w naukę, dysponujemy wieloma badaniami, potwierdzającymi ten fakt. Znane są dowody na to, że te
substancje destabilizują lub wręcz niszczą prawidłowe funkcjonowanie
w społeczeństwie. Młodzi ludzie niejednokrotnie przyznają, że wiedzą
czym są narkotyki, jakie skutki wiążą się z ich zażywaniem. Jednak wciąż
znajdują się pośród nich tacy, którzy po nie sięgają.
Zdarza się, że młodzież eksperymentuje z substancjami psychoaktywnymi przez ciekawość, chęć zabawy w grupie rówieśników. Warto tu także zwrócić uwagę na kwestie charakterystyczne dla okresu dojrzewania,
który nierozerwalnie łączy się z silną potrzebą akceptacji, przynależności,
uznania, równości. Młody człowiek rozpięty jest pomiędzy wzniosłymi
ideałami, którym stara się sprostać, a pospolitymi potrzebami. Nie należy
zapominać, że środowisko młodzieży nie jest jednolite. Młodzi mają różne
zamiłowania, różne są ich dotychczasowe doświadczenia życiowe, mają
różne obawy, inne spojrzenie w przyszłość. Są wśród nich ponadprzeciętnie inteligentni, jak również mniej zdolni. Są bogaci, ale też tacy, którzy
wychowują się w złych warunkach materialnych. Są religijni oraz tacy,
którzy nie wierzą w Boga. Łączy ich jednak dążenie do bycia aprobowanym wśród rówieśników. Przeżywanie w tym czasie gwałtownych emocji,
nieradzenie sobie ze swoimi nastrojami oraz brak zrozumienia w najbliższym otoczeniu może również być czynnikiem skłaniającym do zażycia
narkotyków. Zagubienie, niepewność, niskie poczucie własnej wartości,
zaburzenia więzi emocjonalnych w rodzinie powodują, że młodzi ludzie
szukają na pozór łatwych i przyjemnych rozwiązań wszelkich problemów.
Świadomość obecności narkotyków wśród młodzieży szkół średnich
wydaje się być wciąż niepokojąco niska. Ogólnodostępne raporty potwierdzają hipotezę, dotyczącą wysokiej skali dostępności narkotyków i dopalaczy wśród niepełnoletnich uczniów szkół średnich (porównaj: Raport
z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2015 roku przez
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii w ramach europejskiego programu badań ankietowych w szkołach ESPAD „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną”,
a także badanie „Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież
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– Młodzież 2016”, sfinansowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii, zrealizowane przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej w dniach 22 listopada – 16 grudnia 2016 roku na ogólnopolskiej
losowej próbie 82 dziennych szkół ponadgimnazjalnych). Wyniki prowadzonych badań pozwalają z całą stanowczością stwierdzić, że zdobycie
tego typu substancji nie stanowi dla młodych ludzi większego problemu.
Ponadto uczniowie doskonale orientują się, od kogo i w jakich miejscach
można je kupić. Część z nich przyznaje, że jest po inicjacji narkotykowej,
zaś inni takie osoby znają. Okazuje się także, że większość osób miała
bezpośredni kontakt z narkotykami lub dopalaczami. Wszystkie te dane
dowodzą, że używanie narkotyków i dopalaczy przez młodzież nie jest
problemem marginalnym ani błahym. Zestawiając kontekst zagrożeń dla
organizmu, psychiki i funkcjonowania w społeczeństwie z dostępnością
narkotyków i dopalaczy, nie da się przejść obok tego tematu obojętnie.
Zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z człowiekiem niepełnoletnim, dla
którego zagrożenia te przybierają na sile proporcjonalnie do jego niższego
wieku – im młodsza osoba zażywa narkotyki lub dopalacze, tym skala
szkód wyrządzanych przez te substancje rośnie. Młodzi ludzie bardzo łatwo mogą znaleźć się w sytuacji wyboru: spróbować czy nie. Łatwo więc
mogą wejść na drogę uzależnień. Niepodważalnym jest jednak fakt, że zażywanie narkotyków i dopalaczy przez młodzież stwarza realne zagrożenie
dla ich życia i zdrowia. Dlatego tak istotne jest, aby docierać do nich
z informacją o tych zagrożeniach.
Służą temu między innymi działania profilaktyczne. Pierwsze skojarzenie może nasuwać myśl, że są one potrzebne, trzeba je realizować, nie
można z nich rezygnować. Jednakże jakie działanie będzie odnosić najlepszy skutek wśród nastolatków? Wszak nie od dzisiaj wiadomo, że jest
to wyjątkowo wymagająca grupa odbiorców, która niechętnie przyjmuje
moralizujące komunikaty dorosłych. Młodzi ludzie – niezdecydowani,
pogubieni, poszukujący wzorców i własnego ja, za wszelką cenę starający
się o względy otoczenia, naiwni... Jak do nich dotrzeć? Jak ich przekonać?
Jak zyskać ich zaufanie? Co zrobić, by zechcieli słuchać?
Narkotyki i dopalacze to ciągle duży problem, który szczególnie destrukcyjnie wpływa na nastolatków. Zagubieni we współczesnym świecie,
nieustannie rywalizujący i na każdym kroku udowadniający własną wartość. Nie wszyscy z nich są w stanie sprostać presji otoczenia i oczekiwaniom stawianym przez rodziców, nauczycieli, rówieśników i przez samych
siebie. W tym kontekście obowiązkiem ludzi starszych, bardziej doświadczonych, jest podanie im ręki, wskazanie zagrożeń i pokazanie, że można
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inaczej. Jak słusznie stwierdzono, najlepsza jest inwestycja w osoby młode,
ponieważ to one w przyszłości będą decydowały o kształcie społeczeństwa i państwa. Stąd niezwykle ważną kwestią, z perspektywy dorosłego
człowieka, jest odnalezienie odpowiednich metod i narzędzi docierania
do adresatów programów profilaktycznych, aby w ten sposób redukować
zjawisko uzależnień i umacniać asertywne postawy.

2. Profilaktyka uzależnień od narkotyków i dopalaczy
W wersji słownikowej profilaktyka oznacza zabezpieczenie się przed
czymś, zapobieganie czemuś, działanie mające na celu zapobieganie niekorzystnym zjawiskom, zwłaszcza chorobom. Najczęściej kojarzonymi
synonimami profilaktyki są słowa: prewencja, przeciwdziałanie, niedopuszczanie, ochrona itp. Już z samej definicji wynika jej swoista właściwość, która polega na podejmowaniu czynności z wyprzedzeniem, jeszcze
zanim niebezpieczne, szkodliwe zdarzenie nastąpi. To właśnie sprawia,
że jej rola jest tak znacząca i ważna. Joanna Szymańska i Joanna Zamecka
(2002, s. 19) podkreślają wręcz, że „z tego względu jest znacznie bardziej
opłacalna niż kosztowne działania zaradcze konieczne w sytuacji, gdy zaskakująco wzrasta skala wcześniej nie dostrzeganych lub bagatelizowanych
niepożądanych zjawisk”.
Na podstawie powyższych, ogólnych założeń profilaktyki, możliwe jest
wysnucie jej koncepcji w odniesieniu do problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, która powszechnie nazywana jest
profilaktyką uzależnień. W tekście posłużono się tą właśnie terminologią,
zaznaczając jednak, że jest to określenie nieścisłe, ponieważ w profilaktyce
nie chodzi jedynie o to, by ludzie się nie uzależniali.
W wąskim rozumieniu działań prewencyjnych będzie się mieściło zapobieganie sięganiu po środki dostępne legalnie i nielegalnie, przy jednoczesnym potępieniu faktu ich zażywania. W tym kontekście adresatami
oddziaływań będą osoby, które do tej pory nie przejawiały tego typu zachowań, a ich rezultatem będzie dalsza wstrzemięźliwość i powstrzymanie
się od używania substancji psychoaktywnych.
Choć nazewnictwo wskazuje wąski zakres oddziaływań, w istocie profilaktyka uzależnień ma wkraczać także w obszar zapobiegania negatywnym
zjawiskom towarzyszącym zażywaniu tego typu substancji. Szersze ujęcie
preferowanej współcześnie profilaktyki uzależnień zakłada, że aktywnością w przeciwdziałaniu powinno być objęte nie tylko używanie środków
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odurzających, ale także problemy i zjawiska z tym stanem powiązane
i mieszczące się w kategoriach konsekwencji zdrowotnych, psychicznych,
społecznych, prawnych. Zaliczyć można do nich występowanie groźnych
chorób, wypadki drogowe, niepełnosprawność, konflikty z prawem, akty
agresji, problemy w nauce i inne. Zapobieganie tym szkodom obejmuje
zarówno osoby dopuszczające się tego typu postępowań ryzykownych, jak
również ich otoczenie. Zauważa się ponadto, że „zachowania ryzykowne
mogą zdarzyć się przy okazjonalnym używaniu substancji psychoaktywnych lub nawet gdy są one przyjmowane po raz pierwszy w życiu” (Ostaszewski, 2003, s. 70).

3. Zarys problematyki badań
Przeprowadzone badania skupiono na uzyskaniu opinii niepełnoletnich uczniów szkół średnich na temat adresowanej do nich profilaktyki
uzależnień od narkotyków i dopalaczy. Biorąc pod uwagę funkcjonowanie
nastolatków we współczesnym świecie, szczególną uwagę poświęcono ich
kontaktom z zagrożeniami, płynącymi z używania substancji psychoaktywnych, ich wiedzy na ten temat oraz ustaleniu, jakie elementy powinny
charakteryzować aktywność profilaktyczną, ukierunkowaną na młodych
odbiorców, aby z jednej strony realnie spełniała swoją funkcję, z drugiej
zaś – była w stanie sprostać oczekiwaniom wymagających, krytycznych
i często bezkompromisowych adresatów.
Na tej podstawie sformułowano główne pytanie: jakie działania profilaktyczne, zmierzające do ograniczenia zjawiska uzależnień od narkotyków
i dopalaczy, przynoszą oczekiwane efekty wśród uczniów szkół średnich?
Dalej określono także problemy szczegółowe, w formie następujących pytań:
1. Jaki jest poziom wiedzy uczniów szkół średnich na temat zagrożeń
związanych z zażywaniem narkotyków/dopalaczy?
2. Czy i jakie działania profilaktyczne prowadzone są w szkołach średnich?
3. Czy i kiedy wiedza/umiejętności zdobyte podczas takich zajęć są przydatne?
4. Jakie formy profilaktyki są cenione, a jakie krytykowane przez uczniów
szkół średnich?
5. Jak profesjonaliści oceniają skuteczność poszczególnych form profilaktyki w odbiorze młodzieży?
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Uznano, że sens takiego badania będzie tym głębszy, im lepiej poznamy
oczekiwania samych adresatów. Nieprzeceniona w tym zakresie jest zatem opinia uczniów. Jednakże zestawienie jej ze zdaniem profesjonalistów,
na co dzień zajmujących się profilaktyką lub terapią uzależnień, może
służyć jako pomoc przy próbie odpowiedzi na pytanie, jaka forma profilaktyki ma szansę być najskuteczniejsza. Dlatego też, prowadząc badania,
zastosowano dwie techniki badawcze – badanie ankietowe oraz wywiad.
W badaniach ankietowych, przeprowadzonych w 2018 roku, wzięło
udział 144 niepełnoletnich uczniów klas pierwszych i drugich szkół średnich. Zadbano, by ankietowanymi byli uczniowie z różnej kategorii szkół
– od zawodowych, przez technika, po licea ogólnokształcące. Miejscem
prowadzenia badań były szkoły. Wśród 144 osób (100%) badanych, 81
z nich (56%) to byli chłopcy, zaś 63 (44%) dziewczęta. W badaniu wzięło
udział 20 uczniów (14%) klas zawodowych, 64 uczniów (44,5%) techników oraz 60 uczniów (41,5%) liceów.
Badano populację młodzieży zamieszkującą powiat garwoliński. Jest
to jeden z 42 powiatów województwa mazowieckiego, szósty pod względem wielkości na Mazowszu – jego powierzchnia zajmuje 1 284 km².
Zamieszkuje go 110 899 osób. Garwolin – miasto powiatowe – leży w odległości 60 km od Warszawy, 70 km od Siedlec i 100 km od Lublina. Jest
to powiat przeważnie rolniczy, ale działa tu także ponad 7000 podmiotów
gospodarczych, w tym także z kapitałem zagranicznym. Można tu wymienić takie firmy jak AVON Operations Polska, Huta Szkła CZECHY,
OCHNIK, CORA, LECHPOL, INTERDRUK, SANTE i inne.
W przypadku wywiadu kwestionariusz skierowano do grupy profesjonalistów, poruszających się w dziedzinie profilaktyki oraz zagrożeń
związanych z używaniem narkotyków i dopalaczy w powiecie garwolińskim. Za cel postawiono sobie rozmowę z nie mniej niż czterema osobami. W przeprowadzonym badaniu uzyskano opinie kierownika Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Psychiatrycznej dla osób z podwójną diagnozą
Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie. Pacjentami Ośrodka jest młodzież
w wieku od 13 do 21 lat używająca alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi. Przeprowadzono także wywiad z dyrektorem Krajowego Ośrodka
Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie, który jednocześnie jest
specjalistą terapii uzależnień z wieloletnim doświadczeniem pracy z dorosłymi i ich rodzinami. Od kilku lat prowadzi on szpital psychiatrii sądowej
dla chorych i zaburzonych psychicznie sprawców czynów zabronionych.
Przez wiele lat podejmował interwencję kryzysową w telefonie zaufania.
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Kolejnym specjalistą, biorącym udział w badaniu był pracownik Sekcji
Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie, który na co dzień prowadzi zajęcia profilaktyczne w szkołach pod kątem przeciwdziałania uzależnieniom i zatruciom
substancjami psychoaktywnymi. Ostatnią osobą, z którą przeprowadzono
wywiad, był specjalista terapii uzależnień w Ośrodku Leczenia, Terapii
i Rehabilitacji Uzależnień MONAR w Głoskowie. Korzystając ze specyfiki pracy badanych, ich doświadczenia oraz niewątpliwego autorytetu
w interesującej autora dziedzinie, uzupełniono i zobiektywizowano dane
uzyskane od uczniów.

4. Wyniki i omówienie badań
Celem badań było określenie poziomu wiedzy uczniów o zagrożeniach
związanych z używaniem narkotyków i dopalaczy, scharakteryzowanie
mocnych i słabych stron działań profilaktycznych prowadzonych w szkołach, wyznaczenie kierunku zmian, ułatwiającego osiągnięcie założonych
celów profilaktyki uzależnień. Do jego osiągnięcia posłużyły odpowiedzi
udzielone zarówno przez grupę badanych uczniów, jak i przez profesjonalistów.
4.1. Poziom wiedzy o narkotykach i dopalaczach wśród uczniów
Interesującym elementem badań było określenie poziomu wiedzy młodych ludzi na temat narkotyków. Pierwsze pytanie odnoszące się do tej
kwestii skierowano do uczniów wprost. Ankietowani mieli ocenić swój
poziom wiedzy o narkotykach i dopalaczach (wykres 1). Badani odpowiadali następująco:
−−mam znaczny poziom wiedzy na temat narkotyków i dopalaczy oraz
skutków jakie wywołują – 44 osoby (30,5%);
−−mam przeciętny poziom wiedzy na temat narkotyków i dopalaczy oraz
skutków jakie wywołują – 75 osób (52%);
−−mam niski poziom wiedzy na temat narkotyków i dopalaczy oraz skutków jakie wywołują – 15 (10,5%);
−−nie mam żadnej wiedzy – 10 (7%).
Spośród przebadanych uczniów jedynie 30,5% stwierdziło, że ma znaczny poziom wiedzy o narkotykach i dopalaczach oraz skutkach jakie wywołują. Pozostali albo uznali, że poziom ten jest przeciętny, albo wręcz niski.
Aż 7% osób stwierdziło, że nie ma na ten temat żadnej wiedzy. Z analizy
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tych danych wyłania się obraz młodzieży, która nie posiada wystarczającej
wiedzy o narkotykach i dopalaczach, a ich wiedza jest niepewna i niepełna.
Wykres 1. Poziom wiedzy o narkotykach i dopalaczach w opinii
uczniów szkół średnich
Jak oceniasz swój poziom wiedzy o narkotykach i dopalaczach?
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Źródło: Badania własne.

Kolejne pytanie było niejako weryfikacją odpowiedzi udzielonych poprzednio. Tym razem 110 osób (76%) odpowiedziało, że wie jakie działanie mają narkotyki i dopalacze. Tymczasem taka teoretyczna pewność
może okazać się złudna, ponieważ działania poszczególnych narkotyków
i dopalaczy na organizm nie da się przewidzieć. Jak wynika z danych zobrazowanych na wykresie 2, pozostałe 34 osoby (24%) stwierdziły, że nie
wiedzą jak działają te substancje.
Wykres 2. Wiedza uczniów szkół średnich na temat działania
narkotyków/dopalaczy
Czy wiesz, jakie działanie mają narkotyki i dopalacze?
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Źródło: Badania własne.
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W dalszej części badania gromadzono opinie na temat mechanizmu
uzależnień (wykres 3). Na pytanie, czy narkotyki i dopalacze uzależniają,
większość badanych uczniów tj. 74 osoby (51%), udzieliło odpowiedzi,
że tak, nawet po jednorazowym użyciu. Druga co do wielkości grupa, 51
osób (35,5%), stwierdziła, że owszem narkotyki i dopalacze uzależniają,
ale po dłuższym czasie. Następne 7 (4,5%) osób odpowiedziało, że niektóre tego typu substancje nie uzależniają, natomiast 1 osoba (niespełna 1%)
stwierdziła, że nie uzależniają, a wywołują tylko świetną zabawę. Duży
odsetek stanowili uczniowie, którzy odpowiedzieli, że nie wiedzą, czy narkotyki i dopalacze uzależniają. W taki sposób odpowiedziało 11 ankietowanych (8%). To również potwierdza braki w wiedzy o tych substancjach,
czy wręcz dowodzi, że opiera się ona na nierzetelnych źródłach i mitach.
Wykres 3. Wiedza uczniów szkół średnich na temat mechanizmów
uzależnień
Czy, według Ciebie, narkotyki i dopalacze uzależniają?
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Źródło: Badania własne.

Zadając kolejne pytanie starano się ustalić źródła, z jakich pochodzi
wiedza uczniów szkół średnich o narkotykach i dopalaczach (wykres 4).
Zaczynając od najczęściej wskazywanych odpowiedzi, młodzi ludzie czerpią tę wiedzę z:
−−Internetu – 100 osób (69%);
−−zajęć w szkole o tej tematyce – 74 osób (51%);
−− organizowanych spotkań z policjantami – 61 osób (42%);
−−informacji od koleżanek/kolegów – 46 osób (32%);
−−książek/publikacji na ten temat – 20 osób (14%);
−− rozmów z rodzicami – 13 osób (9%);
−− innych źródeł – 8 osób (5,5%).
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Wśród innych źródeł ankietowani podawali odpowiedzi: program
tv; z kanału yt „Wiem co ćpiem”; ogólnie; z historii usłyszanych naocznie; żadnych. Uznając, że większa część badanych posiada, w mniejszym
lub większym stopniu, wiedzę na temat narkotyków i dopalaczy, stan owej
wiedzy pozostawia wiele do życzenia, a jej źródła wskazują na kilka zasadniczych trendów. Po pierwsze, uczniowie najczęściej informacji na temat narkotyków i dopalaczy poszukują w Internecie, a co za tym idzie
wiadomości tam odnalezione, obok tych wartościowych, nie zawsze będą
rzetelne i sprawdzone. Po drugie, dla wielu uczniów to szkoła jest miejscem edukującym o substancjach psychoaktywnych. Jednak wynik 51%
trudno uznać za zadowalający, jako że jednym z zadań szkoły jest edukacja
i profilaktyka właśnie w tym zakresie. Na uwagę zasługuje wysoki procent
dla odpowiedzi dotyczącej spotkań z policjantami, co może świadczyć
o dużym znaczeniu profilaktyki realizowanej przez policję w kwestii uzależnień.
Wykres 4. Źródła wiedzy uczniów szkół średnich
o narkotykach/dopalaczach
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Źródło: Badania własne.

Kolejne pytanie miało na celu ustalenie, czy ankietowani prawidłowo
oceniają swój poziom wiedzy o narkotykach i dopalaczach. Brzmiało ono:
czy od marihuany można się uzależnić? Celowo pytano o ten rodzaj substancji, ponieważ dostępne raporty wskazują marihuanę jako najbardziej
powszechny narkotyk. Wydawać by się zatem mogło, że i wiedza na temat marihuany jest najbardziej rozpowszechniona i popularna. Jak jednak
przedstawiono na wykresie 5, nie jest to prawdą.
Pomimo 83% łącznych deklaracji wysokiego i przeciętnego poziomu
wiedzy na temat narkotyków i dopalaczy oraz skutków ich zażywania
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(wykres 1), aż 36 osób (25%) nie wie, czy marihuana uzależnia, czy też
nie. Równie zaskakujący jest wynik odsetka badanych, którzy stwierdzili,
że od marihuany nie można się uzależnić. Takiej odpowiedzi udzieliło 18
ankietowanych (12,5%). Można zatem przypuszczać, że wiedza młodych
ludzi na temat narkotyków i dopalaczy jest na niższym poziomie, niż go
sami oceniają.
Wywiady przeprowadzone ze specjalistami, zajmującymi się problematyką uzależnień, zdają się potwierdzać wnioski płynące z przeprowadzonych badań wśród młodzieży. Osoby udzielające wywiadu wskazują
na braki w wiedzy młodzieży o nielegalnych substancjach psychoaktywnych.
Wykres 5. Wiedza uczniów szkół średnich na temat uzależnienia
od marihuany
Czy, Twoim zdaniem, można uzależnić się od marihuany?
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Źródło: Badania własne.

Dyrektor KOPSdN w Garwolinie stwierdził, że poziom wiedzy uczniów
szkół średnich o narkotykach i dopalaczach jest chaotyczny. Pochodzi ona
jednocześnie z rzetelnych i nierzetelnych źródeł, zarówno jako oddziaływanie zewnętrzne (szkoła, profilaktyka organizowana), jak i spontaniczne
wyszukiwanie. Według niego młodzież czerpie informacje z opinii i doświadczeń rówieśników (rozmowy i reklama brania) i dorosłych (z dużą
dozą lęku, więc mało perswazyjnych). Badany podkreślił, że istnieje trudność, także w sieci, znalezienia wiarygodnych źródeł informacji, porad,
wzorów, ostrzeżeń, a wiedza z poziomu profilaktyki pierwszorzędowej
częściej skupiona jest na substancjach, rzadziej na biorących.
W ocenie kierownika Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Psychiatrycznej
dla osób z podwójną diagnozą Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie poziom wiedzy uczniów szkół średnich o narkotykach i dopalaczach jest
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dostateczny. Uczniowie czerpią ją od kolegów, z Internetu oraz poprzez
własne doświadczenia i eksperymenty. Opinia ta nie jest radykalnie negatywna. Wśród źródeł wiedzy młodych ludzi o narkotykach, w opinii
kierownika Ośrodka, próżno szukać rzetelnych korzeni. Koledzy, Internet,
eksperymentowanie – to punkt wyjścia generujący powstawanie mitów
i tez, niemożliwych do wiarygodnego sprawdzenia.
Terapeuta uzależnień ośrodka MONAR w Głoskowie mówi wprost,
że na podstawie obserwacji można stwierdzić, iż jest to bardzo niski poziom. Wiedza opiera się głównie na informacjach od kolegów, z Internetu
i mediów. Często jest nieprawdziwa, a wśród młodzieży krąży sporo mitów
na temat narkotyków i dopalaczy.
Pracownik Sekcji Oświaty i Promocji Zdrowia PSSE w Garwolinie
podkreśla, że poziom wiedzy uczniów na temat środków psychoaktywnych skupia się wokół faktu uzależnienia się od nich. Jednocześnie, na tym
poziomie rozwoju, nie jest to dla młodzieży mocno przemawiające zagrożenie. Młodzi wiedzą także, że są to substancje nielegalne, a posiadanie
ich jest karalne. W jego ocenie jednak niewiele ich uwagi pochłaniają
informacje o zatruciach narkotykami, łącznie z zagrożeniem utraty życia.
Podsumowując zebrany materiał badawczy należy stwierdzić, że opinia
ekspertów w dziedzinie uzależnień i pracy profilaktycznej z młodzieżą,
pokrywa się z wynikami otrzymanymi poprzez badanie ankietowe, przeprowadzone wśród uczniów. Pośród sceptyków, ale też laików, natknąć się
można na pogląd, że używanie narkotyków i dopalaczy oraz dostępność
tych substancji wśród młodych ludzi to kwestia czysto teoretyczna, wręcz
urojona i nie należy przesadnie się nią zajmować. Dostępne badania dowodzą jednak, że nie jest to problem wyimaginowany ani pozorny. Oczywistym wydaje się, że w gestii dorosłych leży sprawienie, by narkotyki
i dopalacze nie kojarzyły się młodzieży tylko z zabawą, imprezą, muzyką, wolnością, miłością, poczuciem bliskości czy wspólnoty. To dorośli
powinni zadbać o jakość ich wiedzy, która w świetle przeprowadzonych
dociekań, pozostawia wiele do życzenia. Osiągnięciu tego celu służy profilaktyka. Jak zatem taką profilaktykę oceniają jej odbiorcy i co by w niej
zmienili?
4.2. Działania profilaktyczne realizowane w szkołach
Podczas przeprowadzanych badań ankietowych uczniowie wypowiadali
się na temat organizowanych w ich szkole zajęć profilaktyki uzależnień
od narkotyków i dopalaczy. Pierwsze pytanie dotykające tej kwestii miało
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na celu ustalenie, czy w szkołach w ogóle realizowane są takie zajęcia.
Uzyskane odpowiedzi rozkładały się tak, jak przedstawiono na wykresie 6.
Wykres 6. Organizacja zajęć profilaktyki uzależnień od narkotyków
i dopalaczy w szkołach średnich
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Źródło: Badania własne.

Spodziewano się, że cała grupa badawcza, z ewentualnymi pojedynczymi odstępstwami wskaże, że takie zajęcia są prowadzone. Ich realizacja
wynika bowiem z celów i zadań placówek oświatowych, które powinny
uwzględniać programy profilaktyczne. Tymczasem twierdząco odpowiedziało 101 uczniów (70%), zaś aż 43 (30%) zaprzeczyło, aby w szkole były
organizowane zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień od narkotyków
i dopalaczy. Można przypuszczać, że osoby, które odpowiedziały przecząco, uczestniczyły w tego typu zajęciach, jednak nie były one na tyle
charakterystyczne, wyróżniające i ciekawe, aby zapadły w ich pamięci.
Kolejne pytanie dotyczyło form profilaktyki uzależnień najczęściej
realizowanych w szkołach średnich. Uzyskane odpowiedzi przedstawia
wykres 7. Wynika z nich, że najczęściej organizowane są zajęcia, które
prowadzą osoby spoza szkoły. Najwięcej osób wskazało na zajęcia:
−−z policjantem – 89 ankietowanych (62%);
−−z ekspertem – 86 ankietowanych (60%).
Kolejne pod względem częstotliwości zostały wskazane zajęcia z nauczycielem, pedagogiem szkolnym. Tę odpowiedź wskazały 54 osoby (37,5%).
Z odpowiedzi 39 osób (27%) wynika, że rzadziej organizowane są spotkania z osobą uzależnioną, ale zachowującą abstynencję, natomiast najmniej
uczniów wskazało na zajęcia połączone z różnymi formami aktywności,
takimi jak warsztaty plastyczne, sport itp. – 30 badanych (21%). Wśród 4
odpowiedzi (2,5%), wskazujących na inne formy profilaktyki uzależnień,
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pojawiły się następujące określenia: „spotkania dla uzależnionych”, „rozmowa z przyjacielem”, „żadne”. Zaprezentowane wyniki dowodzą, że niewiele jest działań profilaktycznych, które opierają się na ciekawych i aktywnych formach spędzania czasu, rozwijających pasje, takie jak sport,
taniec, teatr, warsztaty plastyczne itp.
Wykres 7. Formy profilaktyki uzależnień od narkotyków/dopalaczy
najczęściej organizowane w szkołach średnich
Która z wymienionych form przeciwdziałania używaniu narkotyków i dopalaczy
jest w Twojej szkole organizowana najczęściej?
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Źródło: Badania własne.

Powyższe wyniki warto zestawić z odpowiedziami na pytanie, które
pojawiło się w dalszej części kwestionariusza ankiety. Pytanie to brzmiało:
„jaką postać przybierają zajęcia profilaktyki uzależnień realizowane w Twojej szkole?”.
Okazuje się, że dominującymi postaciami profilaktyki w szkołach są,
zbliżone w swej konwencji, wykłady, prelekcje i pogadanki (wykres 8).
Na taką postać zajęć wskazali niemal wszyscy ankietowani – 134 uczniów
(93%). Jak można sobie wyobrazić, charakter takich zajęć najczęściej nie
pozwala na swobodną dyskusję, nie mówiąc już o jakiejkolwiek inicjatywie
ze strony odbiorców. Zajęcia te, to często monolog osoby prowadzącej,
która czasem może przewidywać pytania ze strony słuchaczy, choć najczęściej tak się nie dzieje. Tylko 5 uczniów (3,5%) wskazało zajęcia interaktywne, pozwalające na aktywność ze strony młodzieży. 1 osoba (0,5%)
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za najczęściej organizowaną formę profilaktyki uzależnień uznała zajęcia
połączone z ciekawą formą spędzania czasu, jak np. taniec, sport, teatr,
warsztaty plastyczne. Wśród 4 innych odpowiedzi (3%) znalazły się: „film”
oraz „żadne”. Wnioskować można z tego, że szkolna profilaktyka uzależnień opiera się na konwencjonalnym schemacie, jest sztampowa i mało
kreatywna, brak jej animuszu i nowych pomysłów.
Wykres 8. Postać zajęć profilaktyki uzależnień
od narkotyków/dopalaczy w szkołach średnich
Jaką postać przybierają zajęcia profilaktyki uzależnień realizowane w Twojej szkole?
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Źródło: Badania własne.

W kolejnym pytaniu młodzież miała ocenić przydatność wiedzy i umiejętności, zdobytych podczas zajęć profilaktycznych.
Na uwagę zasługuje fakt, że jedynie 20 osób (14%) nie widzi żadnej
korzyści z tych zajęć. Zdecydowana większość (86%) uważa, że zdobyta
wiedza i umiejętności są przydatne. Różnica polega na ocenie przez młodzież tej przydatności. Jak przedstawiono na wykresie 9, 61 osób (42,3%)
uważa, że są one przydatne w znacznej mierze, zaś 63 osoby (43,7%)
twierdzą, że w niewielkim stopniu. Nie ma to jednak wpływu na ogólny
wydźwięk uzyskanego wyniku – zajęcia profilaktyki uzależnień są przydatne dla uczniów szkół średnich. Warto zatem je organizować i dbać o ich
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jakość. Odpowiedzi uczniów utwierdzają w przekonaniu, że młodzież potrzebuje i oczekuje rozmowy o uzależnieniach i ukazywania właściwych
postaw wobec zjawiska zażywania narkotyków i dopalaczy.
Wykres 9. Przydatność wiedzy i umiejętności zdobytych podczas
zajęć profilaktyki uzależnień od narkotyków/dopalaczy w ocenie
uczniów szkół średnich
Czy wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć, według Ciebie, są przydatne?
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Źródło: Badania własne.

Wykres 10. Wartość zajęć profilaktyki uzależnień
od narkotyków/dopalaczy w ocenie uczniów szkół średnich
Jak oceniasz zajęcia profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem używaniu
narkotykow i dopalaczy prowadzone w Twojej szkole?
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Źródło: Badania własne.
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W następnym pytaniu uczniowie mieli ocenić organizowane zajęcia
profilaktyczne realizowane w szkołach. Uzyskane odpowiedzi odzwierciedla wykres 10. Przedstawione dane pozwalają stwierdzić, że dla 92
uczniów (64%) zajęcia profilaktyczne są okazją do poznania faktów o narkotykach i dopalaczach oraz o skutkach ich zażywania. Nie jest to jednak równoznaczne z pozytywną oceną tych działań, a wskazuje jedynie
na zainteresowanie tematem. Jednoznacznie pozytywne oceny pojawiają
się w odpowiedziach:
−−zajęcia te są ciekawe i atrakcyjne – 39 uczniów (27%);
−−chętnie w nich uczestniczę – 31 uczniów (21,5%).
Nie jest to wynik satysfakcjonujący, tym bardziej, że dostępne raporty
i badania wskazują na wysoką skalę zagrożenia zjawiskiem używania narkotyków i dopalaczy przez młodzież szkolną.
Wśród negatywnych ocen zajęć profilaktycznych najwięcej osób przyznało, że traktuje je jako przykry obowiązek. Świadczy o tym wskazanie
54 osób (37,5%) na odpowiedź „uczestniczę w nich, bo muszę”. Dalej
uczniowie twierdzą, że:
−−prowadzący są mało kreatywni – 29 osób (20%);
−−zajęcia są nudne, prowadzone przez amatorów (brak wiedzy merytorycznej) – 18 osób (12,5%);
−−informacje przekazywane przez prowadzących są niewiarygodne – 7
osób (5%).
Powyższe dane, w połączeniu z wynikami uzyskanymi w poprzednich
pytaniach, pozwalają stwierdzić, że wykłady, prelekcje i pogadanki są dla
uczniów źródłem wiedzy o narkotykach i dopalaczach, jednakże jest
to forma chybiona, spotykająca się z krytyką jej adresatów, wywołująca
znudzenie. Wiele do życzenia pozostawiają też kompetencje i zaangażowanie osób prowadzących zajęcia profilaktyczne.
Podsumowując, zapytano niepełnoletnich uczniów szkół średnich, jak
oceniają profilaktykę uzależnień realizowaną w ich szkole (wykres 11).
Analiza zebranych danych prowadzi do ciekawych wniosków. Pomimo
dużej krytyki form działań profilaktycznych najczęściej organizowanych
w szkołach, aż 58 osób (40%) dobrze oceniło całokształt profilaktyki uzależnień:
−−zdecydowanie dobrze – 13 osób (9%);
−−raczej dobrze – 45 osób (31%).
Złą ocenę wystawiło 12 badanych uczniów (8,5%):
−−raczej źle – 9 osób (6,5%);
−−zdecydowanie źle – 3 osoby (2%).
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Wykres 11. Profilaktyka uzależnień od narkotyków/dopalaczy
w ocenie uczniów szkół średnich
Jak oceniasz profilaktykę uzależnień od narkotyków i dopalaczy realizowaną w Twojej szkole?
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Źródło: Badania własne.

Największy odsetek grupy badawczej, 74 osoby (51,5%), stanowili
uczniowie, którzy ocenili profilaktykę uzależnień realizowaną w szkole
na przeciętnym poziomie. Mimo tego, że ponad połowa ankietowanych
uznała te działania za przeciętne (byle jakie, bezbarwne, bez wyrazu)
to jednak spodziewano się wypowiedzi bardziej zdecydowanych w krytyce. Można jednak wysunąć wniosek, że zdiagnozowana wśród uczniów
potrzeba prowadzenia tego typu zajęć nie pozwoliła na wystawienie kategorycznie złej oceny działaniom profilaktycznym, pomimo wyraźnych
zastrzeżeń, co do ich formy.
W tej kwestii również skorzystano z doświadczeń i obserwacji profesjonalistów z dziedziny profilaktyki uzależnień. W ramach przeprowadzanych wywiadów, każdemu z nich zadano pytanie o dominujące działania
profilaktyki uzależnień od narkotyków i dopalaczy w szkołach średnich.
Dyrektor KOPSdN w Garwolinie zaznaczył, że realizowana profilaktyka zależy od oceny realności zagrożeń. Według jego obserwacji są to pogadanki nauczycieli, spotkania z fachowcami, w tym od skutków używania,
a nawet systematyczne programy profilaktyczne, realizowane przez przygotowane zespoły, w tym organizacje pozarządowe. Analizując tę opinię
nie sposób nie zauważyć dwóch kwestii. Po pierwsze, nie wszyscy nauczyciele i wychowawcy zdają sobie sprawę z realności zagrożenia zjawiskiem
używania narkotyków i dopalaczy w szkołach średnich. Po drugie zaś,
część pedagogów, pomimo świadomości zagrożeń, w obawie o źle pojęte dobre imię szkoły – uparcie twierdzi, że ten problem nie dotyczy ich
szkoły. Może to prowadzić do mało starannego doboru form profilaktyki.
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Dyrektor KOPSdN w Garwolinie zauważył, że generalnie dominują te
tańsze i łatwiej dostępne formy.
Terapeuta uzależnień z ośrodka MONAR, powołując się na własne obserwacje, stwierdził, że tzw. pogadanki na lekcjach wychowawczych bądź
z pedagogiem to jedyne działania profilaktyczne w szkołach. Zaznaczył,
że w ostatnich latach to się zmienia i zdarza się, że niektóre placówki
oświatowe zaczynają chętniej korzystać z oferty specjalistów z zakresu profilaktyki i programów rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
O ile powyższe opinie badanych profesjonalistów są zbliżone do opinii uczniów, w ocenie kierownika Oddziału dla młodzieży uzależnionej
od substancji psychoaktywnych Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie
pojawia się forma, której nie wskazali ani uczniowie, ani inni fachowcy.
W wywiadzie stwierdził on, że w szkołach średnich dominują:
−−spotkania/prezentacje psychologa lub pedagoga szkolnego,
−−warsztaty z terapeutą uzależnień,
−−koncerty/przedstawienia teatralne,
−−spotkania z pozytywnymi liderami młodzieżowymi,
−−spotkania z neofitami.
Nikt wcześniej nie wskazał formy polegającej na profilaktyce rówieśniczej. Należy zatem uznać, że jest to forma rzadko spotykana, która najpewniej stosowana jest w przyszpitalnej szkole, do której uczęszczają pacjenci
całodobowego oddziału, którego badany jest kierownikiem.
Z wywiadu, przeprowadzonego z pracownikiem PSSE w Garwolinie
można wnioskować, że w szkołach dominują prelekcje i zajęcia w ramach
tematów godzin wychowawczych. Bywa, że placówki prowadzą też diagnozę problemu uzależnień wśród uczniów przy pomocy ankiet.
4.3. Skuteczne formy profilaktyki uzależnień w ocenie uczniów
Tę część pracy poświęcono interpretacji wyników badania ankietowego wśród uczniów szkół średnich, dotyczących ich oczekiwań w stosunku do działań profilaktycznych zawiązanych z używaniem narkotyków
i dopalaczy. Potrzeba realizacji takich działań została już zdiagnozowana
na wcześniejszym etapie rozważań. Udowodniono, że zainteresowanie tematem substancji psychoaktywnych istnieje. Jakie zaś formy tej działalności są pożądane przez uczniów? Jakie są ich postulaty? Zdefiniowanie
ich będzie krokiem w kierunku uskutecznienia profilaktyki uzależnień.
Jak widać na wykresie 12, 94 osoby (62,5%) za najskuteczniejszą
formę profilaktyki uznały spotkanie z osobą, która jest uzależniona, ale

72

Małgorzata Pychner

zachowuje abstynencję. Tak wysoki wynik dla tego rodzaju działania nie
może dziwić, szczególnie w kontekście chęci młodych ludzi do przekonania się, co tak naprawdę powoduje uzależnienie. Młodzież chce zaspokoić
swoją ciekawość i „twarzą w twarz” spotkać się z osobą, która z własnego
doświadczenia będzie mogła opowiedzieć o narkotykach i dopalaczach.
Można zatem wnioskować, że młodzi ludzie nie chcą polegać na wiedzy
hasłowej, książkowej, często stronniczej. Oczekują raczej żywego dowodu,
prawdziwego przykładu konsekwencji używania narkotyków i dopalaczy,
pewności, że informacje uzyskane w ten sposób są pewne i uczciwe. Nie
sposób nie zauważyć, że z tą formą profilaktyki wiąże się także swoiste
niebezpieczeństwo. Polega ono na przekazie, jaki otrzymują odbiorcy –
kiedyś taka osoba brała narkotyki, była nawet na dnie, lecz ostatecznie nie
odczuwa negatywnych konsekwencji uzależnienia. Pomimo że myślenie
takie jest mocno uproszczone, tę formę profilaktyki należy stosować z rozwagą, szczególnie w ramach profilaktyki uniwersalnej.
Alternatywą dla tego typu działań mogą być zajęcia, na które wskazała
druga, co do wielkości, część uczniów, a mianowicie zajęcia prowadzone
przez eksperta, np. psychologa czy też terapeutę uzależnień. Specjaliści
z dziedziny uzależnień również mogą posłużyć się konkretami i opowiadać
o prawdziwych historiach osób zażywających narkotyki i dopalacze, które
korzystały z ich pomocy. Aż 74 badane osoby (51,5%) uznały tę formę
za skuteczną.
Wykres 12. Najskuteczniejsze formy profilaktyki uzależnień
od narkotyków/dopalaczy w opinii uczniów szkół średnich
Jakie formy profilaktyki są, Twoim zdaniem, najskuteczniejsze?
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Źródło: Badania własne.
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Wielu uczniów doceniło zajęcia z policjantem. Wskazało na nie 41
osób (28,5%). Wysoki wynik w tym przypadku również może być efektem
oczekiwania od prowadzących przykładów z prawdziwego życia, historii,
które faktycznie miały miejsce. Pomimo wysokiego wyniku skuteczności
w profilaktyce, spotkania z policjantem nie osiągnęły jednak tak wysokiego
uznania, jak spotkania z uzależnionymi czy ekspertami. Można domniemywać, że jest to związane z charakterem pracy funkcjonariuszy policji,
których obowiązkiem jest „karanie”, wyciąganie konsekwencji prawnych
wobec osób, które tego prawa nie przestrzegają. Wszak polskie przepisy
prawne zabraniają m. in. posiadania narkotyków, a w odniesieniu do osób
niepełnoletnich – znajdowania się pod działaniem tego typu substancji.
Można przypuszczać, że młodzież obawia się stosowania podczas tych zajęć pewnego moralizatorskiego tonu.
Zajęcia z nauczycielem, pedagogiem szkolnym, np. na godzinie wychowawczej, za najskuteczniejsze uznały zaledwie 22 osoby (15%). To niski
wynik, biorąc pod uwagę to, że takie zajęcia są organizowane w szkołach
bardzo często. Być może jest to spowodowane poszukiwaniem autentyczności i wiarygodności. Wszak nauczyciel będący autorytetem w jakiejś
dziedzinie naukowej, nie musi być dla ucznia odpowiednikiem znawcy
tematu uzależnień. Poza tym zajęcia w szkole z nauczycielem czy pedagogiem odbywają się codziennie, są rutyną. Nie dotrą zatem ze swym przekazem do uczniów chociażby z powodu naznaczenia ich piętnem banalności,
zwyczajności, powszedniości.
Uczniowie wymienili też własne propozycje skutecznych form profilaktyki uzależnień. Wśród nich pojawiły się:
−−zobaczenie na prawdziwym człowieku drastycznych skutków zażywania;
−−pokazanie czegoś strasznego.
Takie głosy utwierdzają w przekonaniu, że młodzi ludzie za skuteczne
uważają zajęcia obrazowe, bliższe życia. Zamiast teorii chcą dowodów –
przykładów przykuwających uwagę, mocnych bodźców.
Działania informacyjne w formie ulotek, broszur, publikacji, plakatów
itp. zostały przez młodzież zupełnie niedocenione. Oznacza to, że w ich
opinii są one nieskuteczne. Ta forma profilaktyki została wskazana przez
zaledwie 4 osoby (2,7%). Może to być wynikiem martwości przekazu
informacji, która nie przyciąga uwagi adresata i rzadko pozostaje w pamięci.
Aby profilaktyka była skuteczna musi znaleźć drogę dojścia do swoich odbiorców. Aby znaleźć taką drogę, odbiorcy muszą chętnie w niej
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uczestniczyć. Dlatego kolejne pytanie brzmiało „jaką postać powinny
mieć zajęcia profilaktyki uzależnień, abyś chętnie w nich uczestniczył/a?”
(wykres 13).
Wykres 13. Kategorie zajęć profilaktyki uzależnień
od narkotyków/dopalaczy najchętniej wybierane przez uczniów szkół
średnich
Jaką postać powinny mieć zajęcia profilaktyki uzależnień, abyś chętnie w nich uczestniczył/a?
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Źródło: Badania własne.

Okazuje się, że najmniej atrakcyjne dla uczniów są wykłady, prelekcje
i pogadanki, które de facto organizowane są w szkołach najczęściej. Wnioskować z tego należy, że nie jest to postać profilaktyki, w której uczniowie
będą uczestniczyć chętnie. Jeśli zaś będzie to dla nich przykry obowiązek,
pomimo nawet obiektywnie słusznego i konstruktywnego przekazu, nie
będzie on skuteczny. Z chęcią w tego typu zajęciach uczestniczyłoby jedynie 11 osób (7,5%) spośród całej grupy badawczej.
Najchętniej młodzież brałaby udział w zajęciach interaktywnych,
pozwalających na aktywność z ich strony. Za takim rozwiązaniem opowiedziała się grupa 83 badanych (57,5%). Rozumieć to należy w taki
sposób, że zajęcia powinny gwarantować sprzężenie zwrotne pomiędzy
prowadzącym, a adresatami. Wiadomym jest, że dla specjalistów w dziedzinie uzależnień pewne aspekty tego tematu wydają się oczywiste. Nie
oznacza to jednak, że grupa odbiorców jest w stanie zrozumieć te kwestie
bez dodatkowego wyjaśnienia. Podczas wykładu czy prelekcji najczęściej
nie ma miejsca na przerywanie prelegentowi i bieżące objaśnianie nasuwających się wątpliwości. Rzadko jest możliwość zadawania pytań czy
prezentowania odmiennego punktu widzenia na dany temat. Wydaje się
zatem, że bardziej elastyczna formuła zajęć profilaktycznych zyska na skuteczności.
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Część uczniów wskazała na zajęcia połączone z ciekawą formą spędzania czasu (taniec, sport, teatr, warsztaty plastyczne itp.). Chętnie wzięłoby
w nich udział 46 uczniów (32%). Jeżeli w resocjalizacji można posłużyć się
sztuką, by pomóc w ponownej socjalizacji, to dlaczego nie skorzystać z tej
formy wyrazu artystycznego w profilaktyce? Na podstawie uzyskanego wyniku w tym pytaniu można wysnuć postulat, że powinno się promować,
przy okazji profilaktyki, odkrywanie przez młodzież swoich pasji, czegoś,
co może wypełnić czas i stać się najskuteczniejszym parasolem ochronnym
przed narkotykami i dopalaczami. Wydaje się zatem, że przedsięwzięcia
profilaktyczne nie muszą oznaczać nudnych prezentacji multimedialnych,
ulotek czy wykładów. Mogą to być chociażby zajęcia realizowane w plenerze, w kinie, w obiektach sportowych. W takich warunkach zapewne
łatwiej dotrzeć z przekazem, że warto mieć pasje, hobby czy takie zainteresowania, które odwrócą uwagę od problemów, albo wręcz staną się
na nie antidotum.
4 osoby (2,7%) wskazały na odpowiedź „inne”, nie podając przy tym,
pod jaką postacią mogłyby się odbywać zajęcia profilaktyki uzależnień.
Można to odczytywać w ten sposób, że chociaż uczniowie szkół średnich
nie wiedzą do końca jaką formę mogłyby mieć takie zajęcia, to jednak nie
zgadzają się, by wyglądały tak, jak przy okazji stosowania powszechnie
znanych metod.
4.4. Skuteczne formy profilaktyki uzależnień w ocenie
profesjonalistów
Wiedząc już jak uczniowie szkół średnich oceniają profilaktykę uzależnień i jakie mają wobec niej oczekiwania, dobrze jest skonfrontować
tę wiedzę z opinią profesjonalistów. Dla osiągnięcia tego celu w kwestionariuszu wywiadu, skierowanego do specjalistów z zakresu profilaktyki uzależnień, zawarto pytania: „Jakie formy profilaktyki, Pana/Pani zdaniem,
są najskuteczniejsze? W jakich zajęciach uczniowie chętnie uczestniczą?
Czy zajęcia, w których chętnie uczestniczy młodzież są skuteczniejsze, czy
jednak to te, w których biorą udział z niechęcią, przynoszą zamierzone
efekty profilaktyczne?”.
Stanowisko osób udzielających wywiadu w tej kwestii jest jednoznaczne – skuteczniejsze będą te formy profilaktyki, w których młodzież
uczestniczy chętnie. Ponadto kierownik Ośrodka Rehabilitacji i Terapii
Psychiatrycznej dla osób z podwójną diagnozą Szpitala Mazowieckiego
w Garwolinie podkreśla skuteczność spotkań z pozytywnymi liderami
bądź charyzmatycznym neofitą/terapeutą. Zwrócił tym samym uwagę
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na cechy i kompetencje osób prowadzących zajęcia, bez odnoszenia się
do ich formy. Być może zatem udział uczniów w wykładach, prelekcjach,
pogadankach poświęconych przeciwdziałaniu zażywaniu narkotyków i dopalaczy będzie atrakcyjny i zarazem skuteczny, gdy poprowadzi je osoba
dobrze przygotowana merytorycznie, oryginalna, która potrafi wzbudzić
ciekawość publiczności. Pasja i zaangażowanie mówcy skutecznie oddziałuje na odbiorców. W ten sposób rodzi się zaufanie, które łatwo przekuć
na upewnienie odbiorców o słuszności i wadze prezentowanych treści.
Choć z reguły w wykładzie uczniowie uczestniczą niechętnie, przy powierzeniu tego zadania odpowiedniej osobie, z pewnością zapadnie im
w pamięci.
W opinii pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Garwolinie najskuteczniejsze formy edukacji, w które z zainteresowaniem angażują się uczniowie to dyskusja, burza mózgów, analiza przypadku, film, grupowe lub indywidualne zajęcia aktywizujące, konkurs,
poszukiwanie informacji w Internecie. Wymienione metody znowu stawiają na aktywność ze strony odbiorców. Według pracownika PSSE formy, które przyjmowane są przez młodzież bez entuzjazmu, też zapadają
w świadomość odbiorców, o ile ich treść jest wystarczająco ciekawa.
Dyrektor Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie jako skuteczne formy profilaktyki również wskazał te warsztatowe,
interaktywne, angażujące uczestnika w poszukiwanie rozwiązań, także dotyczących siebie, swojej roli. W wywiadzie badany podkreślił rolę działań
partnerskich z rozbudzeniem ambicji, pozwalających na bycie ekspertem,
np. dla swoich rodziców. Według niego aktywność podjęta z niechęcią
ma wartość perswazyjną tylko wtedy, gdy dotyczy sytuacji konfrontacji
z realnym, dramatycznym doświadczeniem młodzieży np. śmiercią kolegi.
Profesjonalistów zapytano także, czy w ich ocenie formy krytykowane
przez młodzież rzeczywiście są bezwartościowe i czy należy z nich zrezygnować. Ich wypowiedzi można podsumować jedną z nich, że młodzież krytykuje rzeczy, o których nie ma wiedzy lub ma wiedzę cząstkową, czasami
z niewłaściwych źródeł. Jeżeli młodzi ludzie nie mieli okazji porozmawiać
z kompetentną osobą, nie było takich rozmów w środowisku domowym
i nie znają stanowiska rodziców na temat uzależnień, to bez zasobu wiarygodnych informacji, sami, na ubogim podłożu wiedzy, bez krytycyzmu,
kształtują pogląd, który może ich wprowadzić w narkotykową patologię.
Dlatego nie ma bezwartościowych form edukacji. Każde oddziaływanie,
na swój sposób, wpływa na jednostkę, a to każdą czyni ważną. Szkodliwa
jest bierność i niepodejmowanie żadnych prób omawiania problemu.
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Puentą w tej kwestii niech będzie opinia dyrektora KOPSdN w Garwolinie, że każda forma aktywności jest lepsza od jej braku. Krytyka działań
profilaktycznych może wynikać z trudności konfrontacji z nieoczywistymi problemami. Podkreśla on, że rezygnować trzeba z form drętwych,
a reakcją na krytykę zajęć lub ich form winna być partnerska rozmowa
o powodach i wsłuchanie się w głos młodzieży.

5. Podsumowanie
Punktem wyjścia dla powyższych rozważań było przekonanie, że młodzież posiada wystarczający poziom wiedzy o zagrożeniach związanych
z używaniem narkotyków/dopalaczy. Z przeprowadzonych badań wynika,
że większość młodzieży sama ocenia swoją wiedzę na ten temat jako przeciętną – niepełną i niepewną. Nie da się zatem uznać jej za wystarczającą,
tym bardziej, że weryfikując ich ocenę, okazało się, że jest ona na niższym
poziomie, niż sami to deklarowali. Do takiego stanu przyczyniają się zapewne nierzetelne źródła, z jakich ją czerpią. Badania wykazały, że najwięcej uczniów szuka informacji o narkotykach i dopalaczach w Internecie.
Dowiedziono, że uczniowie szkół średnich uczestniczą w różnych
formach profilaktyki uzależnień. Oznacza to, że placówki oświatowe organizują tego typu zajęcia. Najczęściej wybieraną i zdecydowanie dominującą w szkołach postacią profilaktyki uzależnień są zajęcia w formie
wykładów, prelekcji i pogadanek, które przeważnie prowadzą osoby spoza
szkoły, tj. policjanci, terapeuci uzależnień. Do najczęściej organizowanych
uczniowie zaliczyli także zajęcia prowadzone przez nauczycieli oraz pedagogów szkolnych. Inne formy, bardziej kreatywne, realizowane są bardzo
rzadko lub wcale.
Zebrany materiał badawczy pozwala stwierdzić, że uczniowie traktują
zajęcia profilaktyczne jako okazję do poznania faktów o narkotykach i dopalaczach oraz o skutkach ich zażywania. Świadczy to o zainteresowaniu
tematem. Młodzi ludzie artykułują potrzebę udziału w takich działaniach,
a wiedza i umiejętności zdobyte w ich trakcie są dla nich, w mniejszym
lub większym stopniu, przydatne. Można zatem sądzić, że młodzież poszukuje informacji o substancjach psychoaktywnych, chce mieć wiedzę
w tym względzie. Zatem każde tego typu działanie będzie pożyteczne.
Mając na uwadze powszechnie dostępne badania i raporty, należy ponadto
uznać, że profilaktyka uzależnień zajmuje się problemem niezwykle aktualnym z punktu widzenia uczniów.
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Realizując cel badań ustalono, że młodzież ceni zajęcia bliskie realiom
ich życia, a krytykuje opierające się na pogadankach, wiedzy książkowej
i nieaktualnej. Wynik ten może niepokoić, tym bardziej, że krytykowane formy profilaktyki uzależnień są organizowane w szkołach najczęściej.
Uczniowie często traktują je jako przymus. Może mieć na to wpływ brak
zdolności inspirowania i zachęcania do życia bez narkotyków i dopalaczy osób, które te zajęcia prowadzą. Młodzież nie lubi się nudzić, liczy
na kreatywność przekazu. Oczekuje zajęć bliskich realiom życia. Preferowane są przez nich zajęcia prowadzone przez fachowców, a nie nauczycieli.
W niniejszej pracy wykazano wręcz, że uczniowie domagają się „żywego
dowodu” na to, że narkotyki i dopalacze rzeczywiście szkodzą. Teorię chcą
zamienić na przykłady, przy czym wskazują, że powinny one być drastyczne, zapadające w pamięć. Nasuwa to wniosek, że zajęcia profilaktyczne
powinny odróżniać się od zwykłych lekcji. Nie powinny być kolejną „przegadaną” godziną, wszak profilaktyka nie jest prowadzona dla nauczycieli
czy rodziców, lecz właśnie dla uczniów. Dlatego nie powinno się za wszelką
cenę realizować działań, które spotykają się z otwartym niezadowoleniem
bezpośrednich odbiorców.
Warto podkreślić, że specjaliści w dziedzinie profilaktyki uzależnień,
mają podobne spostrzeżenia jak uczniowie. Jednakże wskazują oni, że zajęcia krytykowane przez młodzież nie są bezwartościowe. Wybór formy
bywa podyktowany względami ekonomicznymi. Często pomimo wiedzy
o skuteczności i pozytywnych ocenach młodzieży konkretnych działań
profilaktycznych – brak jest warunków na długą i intensywną pracę tego
typu. Obowiązkiem pozostaje jednak dbałość o wysoką jakość realizowanej profilaktyki, która daje gwarancję sukcesu, a także ma wymiar etyczny.
Podsumowując zebrany materiał badawczy, oparty zarówno na wypowiedziach młodzieży, jak i specjalistów w dziedzinie uzależnień, można
podjąć próbę wyznaczenia kierunku profilaktyki. Młodzież preferuje twórczą profilaktykę. Powinna ona skłaniać się ku sięganiu po różne dziedziny
sztuki – film, teatr, taniec. Profilaktyka uzależnień winna być ukierunkowana na aktywizowanie młodych ludzi, pomoc w odkrywaniu ich pasji,
zainteresowań. Zapobieganie używaniu narkotyków i dopalaczy powinno
być oparte o atrakcyjne i ciekawe formy. Pogadanki, prelekcje i wykłady muszą być nimi zastępowane, by zyskać zainteresowanie młodzieży.
W działaniach tych należy promować profilaktykę rówieśniczą. Młodzież,
która w ten sposób staje się jednocześnie realizatorem i odbiorcą profilaktyki, chętnie włącza się w takie działania. Słuszną koncepcją mogą być
przedsięwzięcia profilaktyczne realizowane w plenerze. Forma pikników,
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festynów, happeningów, koncertów może stać się sposobem na ciekawe
spędzenie wolnego czasu. Takie metody zyskują wartość odciągającą uwagę młodzieży od sięgania po nielegalne substancje psychoaktywne, a przy
tym są przez nią akceptowane. Działania organizowane w ramach profilaktyki uzależnień winny być sposobem na ciekawe spędzenie wolnego czasu.
Przy okazji różnorodnych inicjatyw młodzież miałaby możliwość zyskania
nowych doświadczeń poprzez zabawę i aktywność bez narkotyków.
Proponowany nurt profilaktyki realizowanej wśród uczniów szkół
średnich powinien zależeć od oczekiwań młodzieży. Wyciągając z nich
wnioski, można budować skuteczny system, lub chociażby element systemu, zapobiegania zażywaniu narkotyków i dopalaczy przez uczniów.
Priorytetem winno być wspieranie i dążenie do najwyższej jakości działań,
które są lepiej odbierane przez młodzież, co z kolei przekłada się na wyższą
skuteczność. Nie oznacza to jednak, że profilaktyka preferowana przez
młodzież dziś, będzie atrakcyjna dla niej jutro. Pamiętać należy, że niepełnoletniość jest okresem specyficznym. Dlatego potrzeba zwiększyć wrażliwość na potrzeby i postulaty uczniów, nieustannie je badać i na bieżąco
dokonywać zmian, w zależności od oczekiwań.
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PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ OD NARKOTYKÓW
I DOPALACZY W OPINII UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH
Streszczenie
Artykuł skupia się wokół profilaktyki uzależnień – ważnej części kształtowania postaw współczesnej młodzieży, dorastającej w obliczu szybkich przemian ideologicznych i społecznych. Celem badań było określenie poziomu wiedzy uczniów o zagrożeniu związanym z używaniem narkotyków i dopalaczy,
scharakteryzowanie mocnych i słabych stron działań profilaktycznych prowadzonych w szkołach, wyznaczenie kierunku zmian, ułatwiającego osiągnięcie
założonych celów profilaktyki uzależnień.
Słowa kluczowe: profilaktyka uzależnień, niepełnoletni, narkotyki/dopalacze, szkoły średnie
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PREVENTION OF DRUG AND BOOSTER ADDICTION
AS VIEWED BY SECONDARY SCHOOL PUPILS
Abstract
The article focuses on the prevention of addictions, an important component in the shaping of attitudes among contemporary youth, growing up in the
face of rapid ideological and social changes. The aim of the research was to determine pupils’ level of knowledge regarding the risks associated with taking
drugs and boosters, to characterise the strengths and weaknesses of preventative
measures implemented in schools, and to determine the direction of changes
facilitating the achievement of the goals of addiction prevention.
Key words: addiction prevention, minors, drugs / boosters, secondary
schools

Robert Ćwikowski1
UDZIAŁ DZIECI W MEDIACJI
OKOŁOROZWODOWEJ W POLSCE I WYBRANYCH
PAŃSTWACH ZACHODNICH

Wstęp
Rodzice rozwodzący się lub rozstający się często potrzebują pomocy
w radzeniu sobie z trudnościami wynikającymi z rozpadu rodziny. Poruszana problematyka skupia się jednak na dziecku, jako osobie, która
w czasie i po rozstaniu rodziców jest narażona na ból i cierpienie. Syntetycznie zaprezentowana w niniejszej pracy wiedza na temat sytuacji dziecka w trakcie rozwodu, jak też sposobów postępowania rodziców i mediatorów, ma na celu wskazanie działań, które zadbają o podstawowe potrzeby
dziecka. Kiedy rodzice podejmą decyzję o rozwodzie, powinni jednocześnie opracować „plan rodzicielski”, w którym zawarte będą wszystkie
działania i decyzje związane z opieką, kontaktami i wsparciem wspólnych
dzieci po rozstaniu. Ważne jest, aby powyższe informacje były uzgodnione
wspólnie przez rodziców. Jeżeli tak się nie stanie to wtedy, zgodnie z polską
normą prawną, to sędzia będzie podejmował decyzję w tych sprawach,
mając na uwadze najlepszy interes dziecka. W jaki jednak sposób sędzia,
który nic nie wie o rodzicach i o dziecku, ma decydować o tym, co leży
w najlepszym interesie dziecka? W jaki sposób sędzia może wiedzieć, jak,
gdzie i z kim dziecko powinno żyć? Nawet podczas procesu rozwodowego,
sędzia pozna tylko mały kawałek życia, w którym do tej pory funkcjonowała rodzina. Prawnicy zajmujący się prawem rodzinnym i sędziowie
sądów rodzinnych zdają sobie zapewne sprawę z tego, że praktycznie nie
Mgr Robert Ćwikowski, Pracownia Psychoedukacji i Profilaktyki Dzieci, Młodzieży
i Dorosłych w Białymstoku / Robert Ćwikowski, Psychoeducation and Prophylaxis Clinic
for Children, Youth and Adults in Białystok.
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jest możliwe, aby w sądzie opracować „plan rodzicielski”, który najlepiej
ochroni interesy dzieci w trakcie, czasami długiego, procesu rozwodowego. Prawda jest taka, że nikt nie jest w stanie zrobić tego lepiej niż sami
rodzice. Mediacja w sytuacji okołorozwodowej oferuje rodzicom ogromną
szansę na to, aby przejść te trudne chwile bez zbędnych emocji i z jak
najmniejszym uszczerbkiem dla zdrowia dzieci.

1. Definicja mediacji w sytuacji okołorozwodowej
Postępujące od wielu lat przekształcanie się modelu rodziny, warunkuje tworzenie nowych oraz zmianę dotychczasowych instytucji i instrumentów, które będą miały za zadanie wspierać rodzinę w realizowaniu jej
funkcji oraz pomagać w sytuacjach kryzysowych. W krajach zachodnich,
takich jak USA czy Wielka Brytania, na przełomie lat siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych XX w., popularność w sprawach rodzinnych, przede
wszystkim rozwodowych, zaczęła zyskiwać instytucja mediacji. Uznano,
że mediacja jest ważnym narzędziem, aby odpowiedzialność za spór oddać samym zainteresowanym, czyli osobom tworzącym rodzinę (Moore,
1996).
Mediacje rodzinne mogą dotyczyć wszelkich spraw związanych z relacjami w rodzinie i powinny być prowadzone między małżonkami/partnerami, dziećmi (również dorosłymi) i rodzicami, rodzeństwem itp. Najczęściej jednak pod tym pojęciem rozumiane są mediacje okołorozwodowe,
które mogą służyć dwóm celom: odbudowaniu akceptowalnych relacji
małżeńskich/partnerskich albo ustaleniu warunków rozstania i budowania
relacji rodzicielskiej po rozstaniu2.
Agata Gójska definiuje mediacje okołorozwodowe również jako sprawy
dotyczące uregulowania kwestii związanych ze zmianą struktury rodziny
po rozwodzie, wypracowania kwestii dotyczących spraw alimentacyjnych,
majątkowych, opieki rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi (A. Gójska
2007, 33).

Definicja zawarta w Standardach opracowanych przez Polskie Centrum Mediacji
dotyczących prowadzenia mediacji i postępowania mediatorów w sprawach rodzinnych,
Polskie Centrum Mediacji I oddział im. dr Janiny Waluk w Warszawie.
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2. Rozpad pożycia małżeńskiego
Rozwód to jedno z tych wydarzeń, które wywołuje ciężki kryzys w rodzinie, ponieważ prowadzi do jej rozpadu i zmusza do podejmowania
trudnych decyzji, którym towarzyszą bolesne emocje. Sytuacja okołorozwodowa może komplikować się, jeśli małżonkowie są w konflikcie
oraz gdy w rodzinie są dzieci. Rozstanie jest jednocześnie momentem,
w którym istnieje potrzeba uzgodnień między rozstającymi się osobami.
Rozstanie powoduje bowiem sytuację, w której należy podzielić między
dwie osoby to, co od dawna było wspólne. Osiągnięcie porozumienia
jest szczególnie trudne, gdy dodatkowo, obie strony są ze sobą skłócone
(Kwaśniewska, 2007).
Rozpad małżeństwa, to przede wszystkim rozpad więzi łączących dwoje
ludzi. Sokołowski (2009, 2014) wyodrębnia z pożycia małżeńskiego więź
rodzicielską. Uważa on, że rodzicielstwo oraz wychowywanie dzieci umacnia więzi między małżonkami, natomiast niechęć posiadania potomstwa
w dłuższej perspektywie wywiera często negatywne skutki w relacjach małżeńskich. Za przejaw więzi rodzicielskiej uznaje on wspólne sprawowanie
opieki nad dziećmi. Rozkład na tej płaszczyźnie polegać miałby natomiast
na zaprzestaniu lub ograniczeniu współdziałania w sprawach ich dotyczących (Sokołowski, 2009, 2014). Rozkład pożycia małżeńskiego może iść
natomiast w parze z rozkładem więzi rodzicielskiej. Wówczas, w niektórych przypadkach, pojawiają się między małżonkami kłótnie o dziecko,
w innych zaś oboje albo tylko jeden z nich przejawia obojętność wobec
dziecka i jego potrzeb (Dubowski, 2017). Jednakże istnieją również takie
sytuacje, gdy rozkład pożycia małżeńskiego nie wiąże się z rozkładem więzi
rodzicielskich. Rodzice, pomimo rozkładu pożycia małżeńskiego, troszczą
się o dziecko i współpracują w sprawach, które jego dotyczą. Postawa małżonków nie wynika zaś z ich wzajemnej miłości, ale z miłości do dziecka
(Dubowski, 2017).
Zgodnie z obowiązującym prawem o wszystkich kwestiach rozwodowych może rozstrzygać w tradycyjnym postępowaniu sąd, jednak nie zawsze decyzje te spotykają się z zadowoleniem obu stron. Warto zatem
wcześniej rozważyć możliwość podjęcia takich działań, które pozwolą
na określenie zasad podziału praw i obowiązków rodzicielskich w sposób satysfakcjonujący i dający nadzieję, że relacje między stronami będą
przynajmniej względnie poprawne. Taką możliwość daje mediacja nakazana przez sędziego w trakcie postępowania rozwodowego, ale i mediacja
prywatna przed rozwodem lub po jego orzeczeniu (Kwaśniewska, 2007).
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Celem mediacji nie musi być uzdrowienie małżeństwa, lecz udzielenie
pomocy i wsparcia w rozstaniu osobom, które były kiedyś dla siebie bliskie, aby w przyszłości mogły współpracować dla dobra dzieci i zapobiegły
ewentualnym konfliktom. Bardzo ważnym celem mediacji rozwodowej
jest ochrona dzieci skonfliktowanych partnerów. Mediacja powinna dać
możliwość wypracowania porozumień chroniących dzieci przed negatywnymi skutkami rozwodu zwłaszcza wtedy, gdy każdy rodzic, skoncentrowany na sobie i na realizacji swoich oczekiwań, może tracić z oczu perspektywę oraz potrzeby swoich dzieci. Konflikty między rodzicami zawsze
są ze szkodą dla dziecka, w szczególności, gdy rodzice angażują dzieci w ich
rozwiązanie (Kwaśniewska, 2007). Jednak reakcje dzieci na sytuację rozwodu rodziców są bardzo indywidualne. Będą one zależały m.in. od wieku
dziecka, jego rozwoju, temperamentu i cech osobowości, dojrzałości emocjonalnej i wcześniejszych doświadczeń, ale przede wszystkim od stylu,
w jakim rozstawać się będą rodzice. To, co w sytuacji okołorowodowej
wpływa najbardziej negatywnie na dzieci, to nie sam formalny rozwód
rodziców. Niekorzystny wpływ zaczyna się dużo wcześniej, zanim nastąpi
rozwód oraz trwa czasami przez długi okres po nim (Kwaśniewska 2007,
Dubowski, 2017).

3. Mediacje rodzinne dotyczące rozwodu
W mediacji mogą uczestniczyć wszystkie osoby posiadające zdolność
prawną a więc te, które mogą występować w postępowaniu cywilnym
w charakterze strony bądź uczestnika postępowania. Mogą to więc być
osoby pozostające w związkach formalnych i nieformalnych, czyli jako
strony mogą występować małżonkowie, rodzeństwo, krewni, a także rodzice i dzieci w każdym wieku (Bodio, 2009). Ogólna zasada mediacji zakłada, że uczestniczą w niej strony, które są ze sobą skonfliktowane i/lub nie
potrafią same dojść do porozumienia (Pietrzkiewicz, 2016). Najczęściej
są to mąż i żona (ojcowie, matki). W polskim systemie prawnym nie jest
normą zapraszanie do mediacji ich dzieci. Mimo że art. 12 Konwencji
o Prawach Dziecka ONZ stwierdza, że dzieci mają prawo do bycia wysłuchanym we wszystkich sprawach, które je dotyczą. Sandberg (2010) odnosi się do oświadczenia Komitetu ds. Dzieci i wskazuje, że tradycyjnie postrzegana mediacja nie może być jedyną stosowaną formą, gdyż ogranicza
przypadki, w których porozumienie ma dotyczyć też innej osoby, w tym
przypadku dziecka. Zwraca też uwagę na to, że rodzicom może być trudno
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rozróżnić własne interesy od interesów dziecka, dotyczących np. miejsca
zamieszkania i warunków opieki, dlatego zasadnym jest, aby dziecko było
wysłuchane przez kogoś innego niż rodzice (Sandberg, 2010).
Polski kodeks rodzinny i opiekuńczy zachęca rozwodzących się małżonków do samodzielnego wypracowania zasad opieki nad dzieckiem, co odzwierciedla art. 58 § 1 k.r.o., stanowiący, że sąd uwzględnia porozumienie
małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem
dziecka. Przepis art. 58 § 1a k.r.o. stanowi zaś, że sąd może powierzyć
wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka. Pozostawienie obojgu rodzicom władzy rodzicielskiej
zostaje uzależnione od przedstawienia przez nich porozumienia, co do zasad sprawowania wspólnej opieki, tj. „Planu wychowawczego” czy „Planu
opieki rodzicielskiej”. Takie zobowiązanie rodziców ma gwarantować, iż
po rozwodzie będą oni współdziałać w sprawach opiekuńczych i wychowawczych w najlepszym interesie dziecka (Gójska, 2011).
W uzasadnieniu do ustawy wskazuje się wprost na nawiązanie do amerykańskiego wzorca tzw. planu wychowawczego. Jednakże takie zapożyczenie, zdaniem Gójskiej (2011), wydaje się zbyt odległe. Biorąc pod uwagę
fakt, że „Plan opieki rodzicielskiej” jest także z powodzeniem stosowany
w polskiej praktyce mediacji w sprawach o rozwód i separację oraz w sprawach opiekuńczych.
W trakcie trwania sprawy warto informować o możliwości skorzystania
z mediacji. Im szybciej rodzice podejmą próby rozmowy, tym wcześniej
można zapobiec rozwijaniu się konfliktu, a tym samym zwiększyć szanse
na zakończenie sporu. Niestety pewne zamieszanie wprowadza brak wskazania mówiącego wprost o udziale dzieci w procesie mediacji dotyczącej
rozwodu. W polskim kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wskazuje się
jedynie na konieczność włączenia dziecka do dyskusji w sprawach, które
go dotyczą, o ile tylko pozwalają na to okoliczności, np. stopień dojrzałości i stan umysłowy (art. 95 § 4 k.r.o.). Taka rozmowa z udziałem
wszystkich członków rodziny (choć z różnym zakresem decyzyjności) jest
możliwa właśnie podczas mediacji. Przegląd badań pokazuje, że dzieci nie
są wysłuchiwane w przypadkach, w których same nie chcą uczestniczyć
w mediacji i gdy rodzice dogadują się ze sobą bez większych kłopotów (Ask
i Kjeldsen, 2015 ). Mediatorzy zakładają, że rodzice w takich przypadkach
podejmują decyzje zgodne z tym, co leży w najlepszym interesie dziecka, a zatem rozmowa z dzieckiem jest niepotrzebna. Dzieci są również
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rzadko wysłuchiwane wówczas, gdy między rodzicami jest bardzo silny
konflikt i mediacje przebiegają z dużymi trudnościami. Istnieje też kłopot w uzyskaniu zgody od rodziców na udział w mediacji dzieci, które
podczas sesji mogą doświadczyć konfliktu rodziców. Również mediatorzy
rezygnują wówczas z propozycji udziału dziecka w mediacjach z uwagi
na ochronę dziecka przed potencjalną presją i konfliktem lojalnościowym
(Ask i Kjeldsen, 2015). W każdej z takich spraw mediator powinien mieć
na uwadze dobro dziecka, które często, przez swoją fizyczną i duchową
niedojrzałość, nie jest w stanie samo zadbać o swój osobisty interes (Piasecki, 2011).
Wielu badaczy uważa, że obecność dzieci podczas mediacji pomaga
rodzicom zmniejszyć ich własny poziom stresu. Rodzice zaś uważają,
że mediacja jest szansą na to, iż potrzeby ich dziecka zostaną zaspokojone,
ponieważ oni (rodzice) mogą być zbytnio skoncentrowani na własnych
problemach (Zemmelman i in., 1987). Irvin (1985) zauważa, że gdy
dziecko jest obecne podczas mediacji, to mediator ma możliwość obserwowania i komentowania konkretnych pozytywnych interakcji między
dzieckiem i rodzicem. Może to zachęcić rodzica (rodziców) i wzmocnić
pozytywne relacje rodzic-dziecko.

4. Pozytywy i wady związane z udziałem
dzieci w mediacji okołorozwodowej
Podjęta przez rodziców decyzja o separacji lub rozwodzie, będzie miała znaczący wpływ na ich dzieci. Minimalizacja negatywnych zachowań
powinna determinować do znalezienia sposobów udziału dzieci w tych
decyzjach, przez danie im możliwości wypowiedzenia się. Dzieci dawniej
były wykluczone z procesu podejmowania decyzji. Gdy rodzice się rozwodzili to zakładano, że dzieci nie mają „zdolności prawnej i psychologicznej” do uczestniczenia w podejmowaniu decyzji. Nieangażowanie dzieci
w proces decyzyjny miało je chronić przed zawirowaniami rozwodowymi
(Birnbaum i Bala, 2009). Ale nie był to jedyny z powodów, dla których
dzieci były i często nadal są pomijane w rozmowie o warunkach rozwodu. Zgodnie ze starym powiedzeniem, że „matka/ojciec wie najlepiej”,
wychodzono z założenia, iż rodzice wiedzą najlepiej co leży w interesie
ich dziecka, a zatem poglądy dzieci reprezentowane są przez ich rodziców
(Birnbaum i Bala, 2009).
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Pogląd taki od pewnego czasu ulega zmianie. W badaniach coraz częściej naukowcy skupiają się na udziale dzieci w dyskusji o rozpadzie rodziny. Coraz częściej dzieci są rozumiane jako osoby posiadające prawa, a nie
przedmioty, o które się „targuje” (Lansdown, 2001).
W rzeczywistości udział dzieci w podejmowaniu decyzji może zmniejszyć niekorzystne konsekwencje rozpadu rodziny (Birnbaum i Bala,
2009). Badania sugerują, że dzieci chcą mieć możliwość wypowiadania
się lub chcą pewnej decyzyjności w wydarzeniach, które znacząco wpływają na ich życie. Pomijanie zdania dzieci może przynieść więcej szkody
niż pożytku (Kelly, 2002).
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy należy angażować
dzieci do udziału w procesie mediacji, czy też nie. Dyskusja na ten temat
cały czas trwa i wyraźnie widoczny jest brak konsensusu w literaturze
klinicznej i nauk społecznych w tych kwestiach. O’Connor (2004) sugeruje, że jednym z powodów, dla których naukowcy i praktycy mają tak
rozbieżne poglądy na temat udziału dzieci w procesie decyzyjnym jest to,
że badania prowadzone w tym zakresie nie koncentrują się na tym czy
należy włączać dzieci do procesu decyzyjnego, tylko jak należy to robić,
a tym samym badają różne podejścia włączania dzieci. Twierdzi on, że chociaż naukowcy wypowiadają się o korzyściach i wadach udziału dzieci
w mediacji, to w rzeczywistości spierają się o to, które z podejść włączania
dzieci jest mniej lub bardziej korzystne albo mniej lub bardziej szkodliwe
(O’Connor, 2004). Tego typu spór ma swoje zalety i wady. Wydaje się,
że wiele zależy od „kontekstu” każdej sytuacji. Z teoretycznego punktu widzenia udział dzieci zależy od głębokiej analizy i wizji mediatora,
co znaczy, że musiałby on mieć odpowiednie kompetencje i świadomość
uznającą to, iż dzieci mają prawa i powinny zostać wysłuchane, a ich głos
brany pod uwagę.
4.1. Pozytywy udziału dzieci w mediacji
Wielu badaczy stwierdza, że włączenie dziecka do mediacji, dotyczącej
rozwiązania konfliktu związanego z rozwodem, pomaga zadbać o potrzeby
dziecka. Rodzice zauważają dziecko i nie jest ono pomijane nawet w sytuacji, gdy zaaferowani są wzajemnymi animozjami. Czas rozwodu to często
odczuwane zmniejszenie potrzeb rodzicielskich (Wallerstein, 1987), przez
co potrzeby dziecka często są umniejszane (Drapkin i Bienenfeld, 1985;
Kelly, 2002, Gójska 2007).
Obawa przed pominięciem ich potrzeb, nawet najdrobniejszych, jest
bardzo realna, natomiast jeśli dzieci są obecne na sesji razem z rodzicami,
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ich potrzeby wybrzmiewają. Rodzice mają możliwość wysłuchania dziecka, mają szansę uświadomić sobie, że te „małe” problemy dziecka, tak dla
niego ważne, mogłyby zostać przeoczone (Irvin, 1985).
Mediacja zapewnia ramy, w których potrzeby dzieci mogą być formalnie kierowane do stron i brane przez nie pod uwagę, co już jest upodmiotowieniem dziecka (Garwood, 1990; Simpson, 1991; Saposnek, 1991).
Rozmowa, dyskusja w procesie mediacji może pomóc zmniejszyć stres
lub poczucie winy, jakich dzieci mogą doświadczać uczestnicząc w konflikcie rodzicielskim (Beck i Biank, 1997; Saposnek, 2004). Bezpośrednie zaangażowanie może dać dzieciom większe poczucie kontroli nad własnym
życiem, zmniejszyć uczucie zamartwiania się i może nastąpić wzrost umiejętności radzenia sobie w nowej rzeczywistości (Garwood, 1990; Gentry,
1997; McIntosh, 2000; Kelly, 2002; Saposnek, 2004).
Zaangażowanie w mediację może często poprawić komunikację między
dzieckiem a rodzicem cierpiącym z powodu rozwodu lub separacji (Drapkin i Bienenfeld, 1985; Garwood, 1990; Saposnek, 1991; Beck i Biank,
1997; McIntosh, 2000). Udział dzieci w mediacji może wpłynąć „leczniczo” na motywację związaną z rozwiązaniem konfliktu, gdyż rodzicami
z reguły kieruje miłość i troska o dziecko. To również może być bardzo
korektywne dla dziecka (Irvin, 1985). Kiedy dzieci mają okazję rozmawiać z kimś neutralnym, niezaangażowanym emocjonalnie w konflikt, jak
np. mediator, to często mówią o obawach, o których nie powiedziałyby
podczas bezpośredniej rozmowy z rodzicami. Taka rozmowa ostatecznie
dostarcza wielu cennych informacji, które mogą mieć duże znaczenie przy
opracowywaniu ugody (Garwood, 1990; Gentry, 1997; McIntosh, 2000;
Kelly, 2002; Saposnek, 2004). Zaangażowanie dziecka w proces mediacji
może również uwidocznić różnego rodzaju problemy, z którymi dziecko
ma trudności. Zaobserwowanie zachowań problemowych u dziecka może
skutkować podjęciem szybkiej interwencji np. przez skierowanie do psychologa, terapeuty czy psychiatry (Drapkin i Bienenfeld, 1985; Saposnek,
2004; Gójska, 2007).
4.2. Potencjalne wady zaangażowania dzieci w proces mediacji
Mediatorzy mogą wykorzystywać wypowiedziane potrzeby dziecka
jako moralną presję na rodziców i próbowaćc zakończyć proces mediacji
uwzględniając jedynie „dobro” dziecka (Simpson, 1991). Udział w mediacji może powodować konflikty lojalności u dzieci (Gentry, 1997). Trzeba
podnieść, że mediacja może być dodatkowym obciążeniem dla dziecka
w trakcie, i tak już stresującego, procesu rozwodowego (Simpson, 1991;
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Gentry, 1997), a dzieci mogą być narażone na ciągłą zmienność i dynamikę relacji między rodzicami (Irvin, 1985).
Obecność dziecka może czasami stać się kartą „przetargową” przez jednego lub drugiego rodzica, który uzależnia końcowe porozumienie od jego
przyszłych warunków kontaktu z dzieckiem (Simpson, 1991). Ponadto
istnieje ryzyko, że jeden lub drugi rodzic może twierdzić, iż dziecko jest
„traumatyzowane” w mediacji i używać tego jako broni przeciwko drugiemu rodzicowi (Irvin, 1985). Dzieci mogą również nie wyrażać swoich prawdziwych opinii lub uczuć, jeśli obawiają się odwetu lub gniewu,
po ich ujawnieniu, ze strony jednego czy drugiego rodzica (Drapkin i Bienenfeld, 1985; Gójska, 2007).

5. Rozważania dotyczące wieku
Pierwszym krokiem do zbadania możliwości włączenia dzieci do mediacji rodzinnej dotyczącej rozwodu jest określenie rozwoju dziecka. Dzieci
od osiemnastu miesięcy do pięciu lat są słabymi kandydatami do udziału
w mediacji z powodu ograniczonego języka i braku dojrzałości poznawczej
dotyczącej pojęcia rozwodu. Starsze dzieci – w wieku od pięciu do siedmiu lat – mogą świadomie uczestniczyć w tym procesie, ale są również
podatne na manipulacje i na konflikty lojalności. Dzieci od około ósmego
do dziesiątego roku życia są w takim wieku, że są najczęstszymi uczestnikami mediacji rodzinnej dotyczącej rozwodu. Mogą zrozumieć proces
i zwerbalizować swoje oczekiwania. Dzieci w wieku od jedenastu do trzynastu lat starają się ukrywać swoje emocje, takie jak poczucie niepewności
i strach przed rozwodem. Często obwiniając jednego z rodziców za rozpad rodziny. Dla dzieci z tej grupy wiekowej należy zapewnić szczególną
pomoc i wsparcie, aby poradziły sobie w relacjach z rodzicami, zwłaszcza
na wczesnym etapie rozwodu. Wreszcie młodzież w wieku od czternastego
do osiemnastego roku życia może w pełni skorzystać z udziału w mediacji, przez wyrażenie swojego zdania, określenie oczekiwań i potrzeb,
a co za tym idzie zyskać poczucie bycia ważnym, dostrzeganym i aktywnie
zapobiec kumulacji negatywnych emocji, które mogą znaleźć ujście przez
zachowania ryzykowne (Adams, 2011).
Autorzy nie definiują bezwzględnych ograniczeń wiekowych udziału
dziecka w mediacji, ale wskazują, że mediatorzy widzą sensowność włączenia do mediacji dzieci głównie na podstawie kryterium dojrzałości.
Duża grupa mediatorów niechętnie widzi dzieci w wieku przedszkolnym
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(poniżej 3 lub 4 lat), częściej włączaliby dzieci od 5 roku życia i starsze
(Darpkin i Bienenfeld, 1985; Gójska, 2007). Inni popierają minimalny
wiek trzech lat, ponieważ młodsze dzieci zazwyczaj nie są w stanie się komunikować. Wiek jednak nie powinien warunkować udziału dziecka o ile
mediator podchodzi do zadania rzeczowo. Ważne jest, aby odpowiedział
on sobie na pytanie, po co angażować dziecko do mediacji rozwodowej?
Czy po to, aby czegoś się dowiedzieć o tym dziecku? Czy po to, aby uzyskać konkretne odpowiedzi (Drapkin i Bienenfeld, 1985).
Natomiast Kelly (2002) stwierdza, że angażowanie małych dzieci poniżej szóstego roku życia zazwyczaj nie jest odpowiednie, ponieważ nie mają
dojrzałości emocjonalnej i poznawczej, ani zdolności rozumowania moralnego niezbędnego do uczestnictwa w konstruktywnym dialogu dotyczącym ich perspektyw. Wielu autorów podkreśla też znaczenie interakcji
z dziećmi na poziomie odpowiednim do ich wieku i poziomu dojrzałości,
ponieważ dzieci mają ograniczoną świadomość i łatwo wpadają w zakłopotanie (Drapkin and Bienenfeld, 1985; Garwood, 1990).

6. Włączenie dziecka do procesu mediacji
Udział dzieci w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwodu może
być różnorodny. W zależności od decyzji rodziców może być to udział
bezpośredni lub pośredni. Istnieją różne poziomy uczestnictwa. Hart’s
(1992) opisuje udział dziecka w podejmowaniu decyzji metodą „drabiny”
ośmiu kroków. Tak jak wchodzenie po drabinie. Na najniższym szczeblu
drabiny, dzieci robią to, co mówią dorośli. Na coraz wyższych szczeblach
(krokach) mogą zaproponować udział w planowaniu funkcjonowania rodziny w nowych warunkach, mogą wyrazić swoje myśli i uczucia – ale
bez możliwości dokonywania wyborów. Na najwyższym szczeblu drabiny,
dzieci mogą same ustalić pewne warunki i zaproponować je rodzicom.
Innym pomysłem jest „ścieżka uczestnictwa” Shiera (2001). Polega ona
na tym, że dzieci angażowane są poprzez swobodną rozmowę o oczekiwaniach, potrzebach, możliwych rozwiązaniach i obowiązkach. Podobnie
jak w przypadku drabiny Harta, istnieją tu kolejne poziomy uczestnictwa
dzieci w procesie decyzyjnym. Od wysłuchiwania dzieci po podejmowanie
decyzji wspólnie z dorosłymi. Natomiast Sinclair (2004), opisuje udział
dzieci w mediacji w postaci czterech wymiarów:
−−pierwszy, to aktywne wysłuchanie dziecka co do oczekiwań w zakresie
podziału obowiązków wobec rodziców względem dziecka;
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−−drugi, to dopuszczenie dziecka do procesu podejmowania decyzji dotyczących reprezentowania go przed instytucjami publicznymi (np. szkoła, służba zdrowia itp.)
−−trzeci, to wspólne uzgodnienia dotyczące aktywności dziecka (np. udział
w kołach zainteresowań, grupach wsparcia itp.)
−−czwarty, to angażowanie dzieci i młodzieży w podejmowanie decyzji.
Należy jednak mieć na uwadze wiek dziecka, płeć, sytuację ekonomiczną i społeczną rodziców oraz np. niepełnosprawność. Ten wymiar musi
być dopasowany do wszystkich innych wymiarów.
Decyzja o włączeniu dziecka do procesu mediacji powinna być podjęta
na wczesnym etapie procesu, ponieważ zaangażowanie dziecka wymaga
znacznych przygotowań (Saposnek, 2004). Po pierwsze, rodzice muszą być
odpowiednio przygotowani przez mediatora pod względem potrzeb i oczekiwań. Mediator powinien np. przygotować rodziców, omawiając zakres
możliwych wyników rozmowy z dzieckiem, i poprosić każdego z rodziców,
aby wyobraził sobie swoją reakcję na uzyskaną informację. Następnie należałoby przygotować do mediacji dziecko – to jest rola rodziców. Mediator
jedynie powinien przeszkolić rodziców co do poprowadzenia umiejętnej
rozmowy na temat uczestnictwa dziecka w mediacji (Adams, 2011).
Gdy mediator i rodzice są gotowi do włączenia dziecka w proces mediacji, mediator powinien poinformować rodziców o możliwościach udziału
dziecka, tak aby rodzice mogli sami dokonać świadomego wyboru jak
i kiedy chcieliby zaangażować swoje dzieci. Możliwości mogą obejmować:
−−wywiad mediatora z dzieckiem na wczesnym etapie mediacji w celu
omówienia poglądów, obaw, uczuć i spontanicznych stwierdzeń lub domniemanych oczekiwań;
−−zaproszenie niezależnego terapeuty dziecięcego lub psychologa do wysłuchania, który przedstawi wypowiedzi rodzicom i mediatorowi;
−−okresowe włączanie;
−−zaproszenie do konsultacji po podjęciu decyzji przez rodziców, ale
przed zawarciem ugody;
−−zaproszenie do ostatniej sesji, aby poinformować dziecko o osiągniętych porozumieniach (Gójska, 2007; Adams, 2011).
−−włączanie do procesu decyzyjnego, jako równego innym uczestnikom
procesu decyzyjnego (głównie dotyczy to nastolatków) ( Saposnek,
2004).
Wielu autorów zgadza się co do tego, że dzieci powinny rozmawiać
z mediatorem oddzielnie, aby nie działała presja rodzicielska. Trwa dyskusja dotycząca tego czy rodzeństwo powinno być wysłuchiwane osobno,
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czy razem. Istnieją poglądy, że decyzja ta powinna być podejmowana indywidualnie dla każdego przypadku (Drapkin i Bienenfeld, 1985). Na przykład, osobne wywiady z rodzeństwem mogą zwiększyć wrażliwość każdego
dziecka na bycie zauważonym i można uniknąć dominacji pozostałego
rodzeństwa. Z drugiej strony, wywiady z całym rodzeństwem mogą pobudzać dyskusję, ujawniać aspekty ich interakcji, które mogą być źródłem
informacji (Garwood, 1990; Gentry, 1997; McIntosh, 2000; Kelly, 2002;
Saposnek, 2004). Można również przed procesem mediacji spotkać się
z dziećmi na zasadach psychoedukacji, informując je czym jest mediacja
i jakie są ich prawa.

7. Rola mediatora
Irvin (1985) i Lewicka (2010) kładą nacisk na znaczenie mediatora
posiadającego wiedzę o stylach, trendach i kwestiach istotnych dla konkretnej grupy wiekowej dziecka. Wiedza w tym zakresie może ułatwić
nawiązanie relacji z dzieckiem. Mediator, podczas mediacji może wykorzystywać różne narzędzia i techniki np. elementy zabawy z wykorzystaniem
rysunku, zabawy z lalkami, metafory itp. (Drapkin i Bienenfeld, 1985;
Zemmelman i wsp., 1987). Garwood (1990) opisuje natomiast kwestie,
które najczęściej omawiane są z rozwodzącymi się rodzicami:
−−opieka i kontakty;
−−ogólne odczucia dziecka dotyczące rozwodu, napięć, życzeń, nadziei
i obaw;
−−ich relacje z rodzicami i / lub nowym partnerem rodzica.
Garwood (1990) zauważa, że nie należy angażować dzieci w procedurę
mediacyjną jeśli spory dotyczą spraw i decyzji finansowych oraz majątkowych. Niezależnie od złożoności decyzji o włączeniu dzieci do mediacji
okołorozwodowej, mediatorzy mają spolaryzowane poglądy, jeśli chodzi
o udział dzieci w procesie mediacji: niektórzy mediatorzy nie popierają
zaangażowania dzieci na żadnym etapie procesu, podczas gdy inni uważają, że udział dzieci jest zawsze korzystny. W praktyce decyzja o włączeniu dzieci w proces mediacji zależy od różnych zmiennych osobistych,
zawodowych i od kontekstu. Mediatorzy częściej włączają dzieci w proces, jeśli są przygotowani i posiadają wiedzę o etapach rozwoju dzieci,
są odpowiednio przeszkoleni oraz gdy odczuwają osobisty komfort pracy z dzieckiem. Warunki organizacyjne, takie jak czas i finanse, również
odgrywają rolę w decyzji o włączeniu dziecka do mediacji, podobie jak
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zmienne kulturowe i religijne. Prowadzone badania naukowe jednoznacznie wskazują, że należy bardzo indywidualnie rozważać włączenie dziecka
do mediacji (Saposnek, 1991).
Irvin (1985) wymienia szereg potencjalnych ról, które przyjmuje mediator włączający dzieci do procesu mediacji:
−−edukator, który informuje o procesie mediacji, o procesie rozwodowym, o zmianach w życiu osób rozwodzących się (zarówno dorosłych,
jak i dzieci) oraz o uczuciach związanych z rozwodem – wszystko w celu
przygotowania dzieci to ewentualnej dynamiki mediacji;
−−kibic, który zachęca i rozumie poglądy oraz uczucia wyrażane przez
dzieci. Wskazuje możliwe pozytywy rozwodu, które prawdopodobnie
będą miały miejsce (np. mniej kłótni w rodzinie, dwie uroczystości
urodzinowe itp);
−−powiernik, który będzie w stanie zachować tajemnice, fantazje, lęki,
potrzeby, pomysły i obawy dzieci;
−−posłaniec, który będzie przekazywał rodzicom te informacje, których
dzieci nie są w stanie wyrazić same;
−−adwokat, który obejmie opieką dzieci poprzez zabezpieczenie ich interesów w sytuacji gdy rodzice nie mogą lub nie chcą się tego podjąć;
−−ewaluator, który będzie kontrolował czy dzieci radzą sobie z rozwodem
i dostosowują się w kontekście ich ogólnego rozwoju;
−−terapeuta, który pomaga dzieciom odzyskać poczucie równowagi, skupić się przynajmniej tymczasowo na ich uczuciach i poprawić relacje
rodzinne.
Mediatorzy powinni rozróżniać swoje role (Beck i Biank, 1997). Wielu
badaczy twierdzi, że mediatora nie należy postrzegać jako adwokata dziecka (Saposnek, 2004) lub powiernika czy terapeuty (Drapkin i Bienenfeld,
1985).
Informacje uzyskane w trakcie spotkania z dzieckiem należy przekazać
rodzicom. Drapkin i Bienenfeld (1985) opisują trzy metody przekazywania rodzicom informacji uzyskanych od dzieci:
−−podsumowując punkt widzenia dziecka z całą obecną rodziną;
−−umożliwienie dziecku wypowiedzenia się przed rodzicami, jednak pod
opieką mediatora jako facylitatora;
−−informowanie o obawach, potrzebach czy oczekiwaniach dziecka oddzielnie każdego rodzica.
Wybór tych metod zależy od indywidualnego stylu, jednak badacze
zauważają, że jeśli rodzic ma trudności z przyjmowaniem informacji, najlepiej rozmawiać z rodzicami osobno. Alternatywnie, jeśli każdy rodzic
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twierdzi, że słyszy różne poglądy od swojego dziecka, to warto rozważyć
przeprowadzenie rozmowy wspólnie z obojgiem rodziców (Drapkin i Bienenfeld, 1985; Gojska, 2007). Jeżeli dziecko obawia się represji ze strony
rodzica lub gdy rodzice mają tendencję do wykorzystywania uzyskanych
informacji od dziecka przeciwko sobie, wówczas mediator powinien dzielić się tylko wrażeniami i spostrzeżeniami zamiast rzeczywistymi dosłownymi komentarzami dziecka (Drapkin i Bienenfeld, 1985).
Wśród uczestników mediacji istnieje przeważający pogląd, że dziecko
nie jest aktywnym elementem procesu decyzyjnego. Rodzice mogą wyjaśnić nastolatkom, że mediator chce usłyszeć ich zdanie na temat sytuacji
rodzinnej, ale nie będą podejmować decyzji (Drapkin i Bienenfeld, 1985).
Jedynym wyjątkiem jest Saposnek (2004), który stwierdza, że jedną z pięciu metod angażowania dzieci (szczególnie młodzieży), jest uczestnictwo
w mediacji i udział w procesie decyzyjnym jako strona postępowania.
Wśród badaczy istnieje niemal jednomyślne porozumienie, że w efekcie
to rodzice podejmują ostateczną decyzję. Nawet wtedy gdy mediator zauważa, że potrzeby dziecka nie są uwzględnione, to należy zachować zasadę, iż rodzice są decydentami (Drapkin i Bienenfeld, 1985; Gojska, 2007).
Jednak to, co jest „najlepsze dla dziecka”, jest całkowicie subiektywnym
standardem i trudne do zdefiniowania z jakimkolwiek poczuciem dokładności lub pewności. Niezależnie od tego „najlepszym interesem dziecka”
jest norma stosowana we wszystkich postępowaniach dotyczących prawa
rodzinnego, w tym mediacji, postępowaniach sądowych i ocenach opieki.
Rodzice powinni zgodzić się na wysłuchanie tego co dzieci mają do powiedzenia i docenić to, co zostało powiedziane, szczególnie jeśli nie jest
to to, co chcieliby usłyszeć.

8. Udział dzieci w mediacjach – przegląd badań
Międzynarodowe badania pokazują, że dzieci często nie są informowane lub wysłuchiwane, gdy podejmowane są decyzje związane z rozwodami
(Mantle i Critchley, 2004). Taka sytuacja jest również w Polsce, gdzie
mediatorzy bezpośrednio rozmawiający z dziećmi są raczej wyjątkiem
niż regułą (Gójska, 2011). Przedstawię zatem wyniki badań dotyczących
udziału dzieci w mediacjach okołorozwodowych przeprowadzonych w innych państwach.
Badania prowadzone przez Dony T. Lansky i jej współpracowników (Lansky et al., 1996), które obejmowały mediatorów z różnym
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wykształceniem zawodowym (prawnicy, psychologowie i in.), praktykujących w ramach Academy of Family Mediators (Lexington, USA), w 77%
stwierdziło, że uwzględnia dzieci w procesie mediacyjnym, jednocześnie
połowa z nich stwierdziła, że robi to rzadko. W tej grupie 38% zapraszało
dzieci jedynie do prezentacji uzgodnień rodziców (Gójska, 2007). Trudno
zatem nazwać tego typu praktykę jako angażowanie dzieci w proces mediacji. Ponadto, wyraźnie można zauważyć, że angażowanie dzieci w proces
mediacji uzależnione jest od wykształcenia i przygotowania mediatora –
65% mediatorów z wykształceniem psychologicznym deklarowało, że czasami włącza dzieci w mediacje, tak samo odpowiedziało 28% mediatorów – prawników. Spośród adwokatów 62% deklarowało, że przynajmniej
raz zdarzyło im się włączyć w mediacje dzieci, w porównaniu do 92%
psychologów oraz 81% mediatorów z podwójnym wykształceniem, przy
czym 66% prawników twierdziło, że nie włącza dzieci ze względu na swój
brak przygotowania w porównaniu do 27% psychologów podających ten
powód. Spośród osób, z wykształceniem innym niż wymienione, 13%
czasami angażowało dzieci. W ramach prywatnej praktyki mediacyjnej
dzieci włączano w 56% przypadków, zaś w 32% w ośrodkach przysądowych (Gójska, 2007). Powody, które mediatorzy wymieniali do angażowania dzieci w mediacje to: prośba ze strony rodziców (84%), prośba
ze strony rodziców i dziecka bądź samego dziecka (72%), rozbieżność
opinii rodziców co do potrzeb dziecka (63%), chęć przełamania impasu
(40%), umożliwienie rodzicom stworzenia planu opieki lepiej odpowiadającego potrzebom dzieci (83%), chęć bezpośredniego zaangażowania
dzieci w prace nad porozumieniem rodzicielskim (68%) (Gójska, 2007).
W projekcie pilotażowym prowadzonym w ramach australijskiej federalnej sieci Family and Child Mediation Services (McIntosh, 2000),
dokonywano jednorazowego wywiadu z dzieckiem prowadzonego przez
mediatora, który sam nie był bezpośrednio zaangażowany w dany przypadek, przeszkolonego i pod superwizją psychologa dziecięcego. Na pierwszym etapie rozmawiano z dziećmi aby mogły wyrazić swoje obawy
związane z rozpadem rodziny. Następnie przekazano informacje zwrotne rodzicom, którzy potem zgadzali się lub też nie, na udział dziecka
w mediacji. W wywiadzie prowadzonym 3 miesiące po mediacji rodzice
dzieci, które były zaangażowane w mediacje, twierdzili, że dzieci bardzo
skorzystały na udziale w mediacji (ok. 80%), bez względu na rezultaty mediacji w innych obszarach. Jako zalety wymieniali możliwość omówienia
trudnych spraw, podzielenia się troskami, znalezienia sposobów radzenia
sobie z konfliktem rodziców, poczucie bycia wysłuchanym. Wskazywali
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również, że konsultacja miała pozytywny wpływ na późniejsze kontakty
rodziców z dzieckiem i wspominali o wtórnych korzyściach dla dziecka z rozwiązania sporu w ogóle. W grupie kontrolnej rodziców, których
dzieci nie włączano w mediacje, wymieniano podobne korzyści wtórne,
lecz bezpośrednie korzyści dla dziecka oceniano znacznie niżej (ok. 20%
wskazywało na duże korzyści, 42% na brak korzyści z mediacji dla dziecka). W grupie pilotażowej 4% rodziców wskazywało na brak korzyści dla
dzieci, lecz pytania ujawniły, że sami rodzice nie byli usatysfakcjonowani
z rezultatów mediacji.
Szerokie badania dotyczące udziału dzieci w mediacjach związanych
z rozwodem przeprowadziły w latach 2012–2014 norweskie biura poradnictwa rodzinnego realizując program „Dziecko w mediacji”3. W ramach
programu zebrano dane ilościowe i jakościowe za pomocą ankiet skierowanych do dzieci i mediatorów uczestniczących w 250 mediacjach. Mediatorzy wypełniali ankiety po zakończonej rozmowie z dzieckiem i rodzicami,
a dzieci wypełniały ankietę po rozmowie z mediatorem. Kwestionariusz
dla dzieci zawierał sześć pytań. W pięciu pytaniach dzieci zostały poproszone o umieszczenie znaku na wizualnej, analogowej skali od „smutnej
twarzy” przez „neutralną” do „uśmiechniętej”. Jakościowe dane zebrano
w szóstym, otwartym pytaniu, w którym dzieci zostały poproszone o sformułowanie własnej opinii po rozmowie z mediatorem o własnych potrzebach skierowanych do rodziców związanych z uczestnictwem w mediacji.
Ważnym wynikiem badania było to, że dzieci, które miały taką możliwość,
rzeczywiście chciały uczestniczyć w procesie mediacji. Spośród wszystkich
250 mediacji były tylko trzy, w których dziecko/dzieci nie chciały napisać
oświadczenia swoim rodzicom. Wypowiedzi dzieci do mediatora zawierały
szeroki zakres wiadomości skierowanych do rodziców, uszeregowanych
przez badanych w określone kategorie. Stwierdzenia dzieci wyrażają różnorodne emocje związane z rozpadem rodziny. Dla większości z nich załamanie relacji między rodzicami jest dużym obciążeniem i pokazuje ogromną
liczbę emocji. Wielu twierdzi, że są niepewni, zaskoczeni i zdezorientowani. Trudno im zrozumieć to, że ich rodzice się rozwodzą, a niektórzy nawet
uważają to za dziwne, że rodzice nie powiedzieli im tego wcześniej. Rozpad
relacji między ich rodzicami spadł na nich jak „grom z jasnego nieba”, coś,
z czego nie są zadowoleni. Niektóre dzieci wyrażają złość, ale najbardziej
widocznym uczuciem w tej kategorii jest smutek. Spędzają dużo czasu
Norweska nazwa modelu mediacji Barn i mekling, w skrócie BIM, została tutaj
przetłumaczona na Dzieci w mediacji. Model BIM został opracowany przez mediatora
Gjertruda Jonasena w Biurze Poradnictwa Rodzinnego w Grenlandii, Norwegia.
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myśląc o tym, co się stało, a wielu twierdzi, że czasami płaczą. Wielu prosi
mediatora, aby powiedział rodzicom, że potrzebują więcej uwagi i chcą
pocieszenia. Inni komunikują życzenie, aby ich rodzice nie pytali ciągle,
jak się mają, ponieważ sprawia im to ból. Wiele dzieci twierdzi, że dobrze
jest móc rozmawiać z kimś innym niż rodzice. Okazało się także, że dzieci
bardzo się martwią, zarówno o siebie, jak i o jednego lub obojga rodziców.
Niektórzy zastanawiają się, jak radzą sobie rodzice. Jedna para rodzeństwa
wyraziła to jako: „Starszy z nas chce, aby rodzic, który się wyprowadził
i z nim nie mieszkamy, zachowywał się dobrze gdy jesteśmy z drugim
rodzicem. Nie chce, aby oni (rodzice) byli smutni, nawet jeśli mieszkają
w oddzielnych domach. Chce, aby robili rzeczy, które sprawiają, że dzieci
są szczęśliwe”. Badacze interpretują to jako znak, że dzieci mogą myśleć
o tym, że ich rodzice za nimi tęsknią. Innym przykładem była dziesięcioletnia dziewczynka, która twierdziła, że czuje się trochę winna, kiedy
spędza czas tylko z jednym z nich. Materiał badawczy wyraźnie pokazuje,
że dzieci są szczególnie zmartwione i / lub martwią się o swoich rodziców.
Niektóre dzieci martwią się o przyszłość i mówią, że tęsknią za rodzicami,
że nie są przyzwyczajone do spędzania długich okresów z dala od jednego
z nich. Niektórzy obawiają się, że rodzic, którego widzą najmniej, zniknie
całkowicie. Wiele dzieci mówi o problemach emocjonalnych w wyniku
rozwodu. Inne wskazują na praktyczne konsekwencje załamania relacji.
Dla wielu ważne jest, aby rodzice mieszkali blisko siebie, a także blisko
szkoły. Nie chcą zmieniać szkół i ważne jest, aby utrzymać przyjaciół
po rozwodzie. Niektórzy doświadczali konfliktu między chęcią spędzania
czasu z rodzicami a konsekwencjami, jakie ma to dla życia poza rodziną: „Lubię być z tatą, ale nie mam tam żadnych przyjaciół” (Thørnblad,
Strandbu, 2015).
Wiele dzieci koncentruje uwagę na zachowaniu i poprawie relacji w rodzinie. Nadzieja na pojednanie jest widoczna. Wielu twierdzi, że kochają
zarówno mamę, jak i tatę i żałują, że ich rodzice nie kochają się nawzajem.
Jeszcze więcej przekazuje życzenie, aby relacje rodzinne i tradycje były
kontynuowane, nawet jeśli rodzice się rozdzielili. Jedna para rodzeństwa
mówiła: „Chcemy, aby domy były jak najbardziej podobne (zasady, aranżacje). Chcemy, aby mama i tata spędzali więcej czasu razem, a nie byli
sami przez cały czas. Chcemy spędzić miło czas w kawiarniach i jeździć
razem na wakacje. Nie chcemy przeprowadzać się do innego miasta”. Duża
liczba wypowiedzi dzieci dotyczy argumentów między rodzicami. Dzieci chcą większej współpracy i życzliwości. 10-letnia dziewczynka mówiła
tak: „Jesteście głupi, że chcecie się rozwieść. Musicie przestać się kłócić
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i słuchać siebie nawzajem, bo to mnie zasmuca. Nadal odczuwam ból
brzucha, kiedy o tym myślę”. Wielu prosi mediatorów, aby powiedzieli
rodzicom, żeby przestali się kłócić. Jedna para rodzeństwa w wieku 16
i 14 lat mówiła: „Nie chcemy, abyście się kłócili i krzyczeli na siebie nawzajem.” Jedno z rodzeństwa mówi wprost, że nie chce być przedmiotem
kłótni. Niektórzy prosili mediatora, aby powiedział rodzicom, że cieszą się,
że teraz jest mniej awantur (Thørnblad, Strandbu, 2015).
Zmiana dotyczy wysiłków podejmowanych przez dzieci w celu dostosowania się do nowej sytuacji rodzinnej. Wielu wyraża poczucie braku
bezpieczeństwa w związku z nadchodzącymi zmianami. Niektórzy mają
praktyczne pytania o to, gdzie będą ich zabawki i rzeczy, czy będzie miejsce
dla każdego rodzeństwa w małym, nowym mieszkaniu mamy i gdzie będą
świętować swoje urodziny. Jeśli rodzice mają nowego partnera, zmiana
sytuacji dzieci może również obejmować ich relacje z nowymi członkami
rodziny i pozycję dzieci w nowych konstelacjach rodzinnych. Niektórzy
przekazują, że nie są gotowi na to, by ich rodzice mieli nowych partnerów:
„Tata nie powinien jeszcze mieć dziewczyny, najpierw musimy się przyzwyczaić, że nie mieszkamy razem z mamą (11-letnia dziewczynka i 7-latek
chłopak)”. Dla innych życie ukształtowało się na nowo. Nowi partnerzy
rodziców zostali wprowadzeni i stali się częścią codziennego życia. 7-letnia
dziewczyna mówiła tak: „Nic mi nie jest. Mama ma nowego chłopaka,
a tata ma nową dziewczynę. Oni są mili. Chcę żyć trochę z mamą i trochę
z tatą”. Dwoje rodzeństwa w wieku 15 i 11 również mówili, że wszystko
jest w porządku. Nawet jeśli kilkoro dzieci twierdzi, że zapoznawanie się
z nowymi członkami rodziny było w porządku, wciąż podkreślają, że lubią
świętować urodziny z mamą i tatą (Thørnblad, Strandbu, 2015).
Kategoria dotycząca bezpieczeństwa opisuje stwierdzenia, które powodują obawy dzieci o bezpieczeństwo i opiekę. Powracającymi tematami są:
agresja/przemoc, duże konflikty oraz spożywanie alkoholu i narkotyków
przez rodziców. Pewien 13-letni chłopiec prosi mediatora o przekazanie
rodzicom następującej wiadomości: „Nie chcę, by tata był pijany, kiedy jestem w jego domu”. Oświadczenie dwojga rodzeństwa w wieku 13 i 15 lat
brzmiało: „Tata powinien nie pić alkoholu, kiedy u niego jesteśmy. Chcemy nadal spędzać czas z tatą, o ile nie pije”. Inna para rodzeństwa mówi,
że „jest gotowa wypróbować układ, w którym spędzają tydzień z każdym
rodzicem, ale tata musi przestać pić i ma dowiedzieć się, jak radzić sobie
z lekami gdy któreś dziecko będąc u niego zachoruje”. Niektóre dzieci
opisują bardzo konkretnie, co nie działa, a także sugerują możliwe rozwiązania. Dwóch młodych ludzi prosi mediatora, aby powiedział rodzicom:
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„Chcemy mieć miłe dzieciństwo, aż do 18 roku życia. Chcemy mieszkać
z mamą i jej partnerem cały czas. Jeśli będzie źle, chcemy mieszkać z tatą.
Ci sami do mamy „Przestań kłamać. Pozbądź się swoich niektórych przyjaciół i nadaj priorytet rodzinie. Nie chcemy czuć się winni. Przestań odsuwać tatę od nas. Chcemy mieć kontakt z rodzicami, zwłaszcza z tatą”.
Inne dzieci mówią wprost „Mama może odwiedzić nas u taty, ale nie może
mówić złych rzeczy o naszym ojcu”. Inna 11-letnia dziewczyna chce, aby
mediator powiedział rodzicom, że z mamą jest super, ale u taty nie chce
zostawać na noc, chcę się z nim spotkać tylko w ciągu dnia, i nie w jego
domu. Inne dziecko mówiło: „Chcę mieszkać z mamą. Nie ufam mojemu
tacie. Nie chcę mieć kontaktu z tatą” (Thørnblad, Strandbu, 2015).
Pytania zawarte w kwestionariuszu dla dzieci dotyczące rozmowy z mediatorem: Czy byłeś w stanie powiedzieć do mediatora, to co chciałeś? Czy
mediator zrozumiał, o co ci chodziło? Czy lubisz rozmawiać z mediatorem?
W przeważającej większości przypadków dzieci wyrażały bardzo pozytywne doświadczenia z rozmowy z mediatorem. Większość z nich stwierdziła,
że w
 dużym stopniu potrafili powiedzieć, co chcieli powiedzieć. Mediana
punktów wynosiła 93%. Na pytanie, czy mediator zrozumiał, co dziecko
ma na myśli, średnia ocen podanych przez dzieci wynosiła 92%. Średnia
ocen dzieci na pytanie, czy lubiły rozmawiać z mediatorem, wynosiła 86%
wartości maksymalnej. Badano również opinię dzieci na temat włączenia
dzieci do mediacji. Zadano im kilka pytań: „Czy uważasz, że dzieci i młodzi ludzie powinni mieć możliwość udziału w mediacji?” Dzieci bardzo
pozytywne oceniły taką możliwość. Średni poziom ocen wyniósł 88%.
Piąte i ostatnie pytanie, w którym dzieci zostały poproszone o odpowiedź
brzmiało: „Czy chcesz wziąć udział w mediacji, gdy rodzice to zasugerują?”
Średnia w tym przypadku wyniosła 64%.
Przedstawione wnioski z badań prowadzonych w innych krajach, wskazują na argumenty świadczące o sensowności włączania dzieci do uczestnictwa w procesie mediacji rodzinnej. Każdorazowo jednak należy określać w jakiej formie udział ma się odbywać, aby przyniosło to zysk a nie
powodowało negatywnych konsekwencji w psychice dziecka.

Podsumowanie
Udział dzieci w mediacji, w sytuacji okołorozwodowej, może być bardzo szeroki i różnić się zakresem oraz podejściem w zależności od kompetencji mediatora, zasobów rodziców oraz chęcią samego dziecka. Istnieją
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różne formy oraz modele tego, w jaki sposób dzieci mogą uczestniczyć
w podejmowaniu decyzji, a także kiedy należy je angażować. To z czym
nie dyskutują naukowcy to pogląd, że głos dziecka jest ważny, powinien
być wysłuchany i brany pod uwagę w czasie procesu rozwodowego. Natomiast to, w jaki sposób dziecko ma być reprezentowane podczas mediacji,
jak ma wyglądać opieka, kiedy należy dziecko wysłuchać, kiedy i w jaki
sposób włączyć do mediacji i kiedy ma być głos dziecka brany pod uwagę
(przed mediacją, w trakcie czy po jej zakończeniu) pozostaje cały czas
niejasne i jest przedmiotem dyskusji.
Ważnym problemem, który rozbrzmiewa w środowisku naukowców
na całym świecie, bez znaczenia jakie podejście dotyczące dzieci jest przez
nich reprezentowane, jest ochrona dzieci przed konfliktem rodzicielskim
i zapobieżenie jakimkolwiek negatywnym skutkom związanym z udziałem
dzieci w procesie rozwodowym. Istnieją mechanizmy „zapraszające” dzieci
do udziału w mediacji, ale przede wszystkim w kontekście pomocy sądowi
w podjęciu decyzji, rzadziej do udziału w podejmowaniu decyzji wspólnie
z rodzicami.
Oczywiste jest, że głosy dzieci są ważnym elementem procesu rozwodowego, o czym świadczą opinie wyrażone przez specjalistów, naukowców,
prawników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy dzieci wysłuchiwane są w ramach mediacji bezpośredniej czy poprzez wywiady prowadzone
przez specjalistów, czy bezpośrednio przed sędzią w sądzie, głosy dzieci
są bardzo ważne i muszą być wysłuchane, brane pod uwagę przez ich rodziców i specjalistów (pedagogów, psychologów, terapeutów, psychiatrów
i prawników), a ostatecznie sędziów, którzy decydują o ich życiu. Wielu
autorów podkreśla również, że nie każde dziecko potrzebuje wysłuchania
lub chce być wysłuchane, co także należy wziąć pod uwagę. Podczas gdy
nadal toczy się debata na poziomie naukowym dotycząca udziału dzieci
w procesie rozwodowym rodziców, to dotychczasowa literatura badawcza
potwierdza, że dzieci i ich rodzice mają lepsze relacje i jest mniej konfliktów między rodzicami gdy częścią procesu rozwodowego były mediacje
(Goldson, 2006; McIntosh, 2007). Jednak nadal jest potrzebna dyskusja
na temat programów, modeli lub mechanizmów gwarantujących wszystkim dzieciom i nastolatkom pełne korzystanie z przysługujących im praw.
Co więcej, dorośli powinni nauczyć się współpracować z dziećmi, aby
pomóc im w artykułowaniu i egzekwowaniu swoich praw (Lansdown,
2001).
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Chociaż podejścia różnią się co do tego, w jaki sposób i kiedy należy
uwzględnić udział dzieci w mediacji, to należy uwzględnić następujące
czynniki:
−−wiek dziecka;
−−rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka;
−−uzyskanie zgody dzieci na udział w procesie;
−−zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w szerokim zakresie;
−−wyjaśnienie granic poufności w zakresie przekazywania informacji rodzicom;
−−profesjonalni, dobrze wyszkoleni specjaliści;
−−wiedza na temat aktualnych badań dotyczących udziału dzieci w procesie mediacji, aby nie stosować metod nieskutecznych a rozwijać sprawdzone.
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UDZIAŁ DZIECI W MEDIACJI OKOŁOROZWODOWEJ
W POLSCE I WYBRANYCH PAŃSTWACH ZACHODNICH
Streszczenie
Liczba rozwodów w Polsce od wielu lat systematycznie rośnie. Zwiększa się
też liczba dzieci, które doświadczają rozstań rodziców. Jednak zanim dojdzie
do rozwodu, dzieci często są świadkami konfliktów. Wpływają one znacznie
gorzej na dzieci niż sam rozwód. Mediacja rozwodowa może być pomocna i korzystna dla rodzin przy rozwiązywaniu konfliktów emocjonalnych
i rodzinnych, które mogłyby zmniejszyć negatywne skutki rozwodu. Celem
artykułu jest przedstawienie aspektów związanych z podejmowaniem decyzji
przez mediatorów oraz rozwodzących się rodziców o włączeniu dzieci w proces
mediacji, zwłaszcza w sytuacji istniejącego sporu okołorozwodowego. Przewodnią zasadą podejmowania decyzji dotyczących spraw dzieci jest doktryna
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odnosząca się do zapewnienia im jak najlepszych interesów. Jednak ustalenie, co jest najlepsze w danych okolicznościach, jest złożonym, nieprecyzyjnym
i trudnym przedsięwzięciem. Artykuł przedstawia zagadnienia związane
z konsekwencjami wpływu rozpadu rodziny na dziecko. Wskazuje na działania minimalizujące jego negatywne skutki poprzez włączenie dziecka do procesu mediacji, jednocześnie sygnalizuje o możliwych wadach i przeciwwskazaniach angażowania dzieci w przedmiotowy proces. Ważnym elementem pracy
jest syntetyczne przedstawienie wniosków z badań dotyczących włączania
dzieci do procesu mediacji rodzinnych prowadzonych w innych państwach.
Słowa kluczowe: mediacja rodzinna, rodzina, rozwód, dziecko

CHILDREN’S INVOLVEMENT IN DIVORCE-RELATED
MEDIATION IN POLAND AND SELECTED WESTERN
COUNTRIES
Abstract
The number of divorces in Poland has been systematically growing for many
years. The number of children experiencing parental divorce is also increasing.
However, before a divorce occurs, children often witness conflicts, which are
much more detrimental to children than the divorce itself. Divorce mediation
can be helpful and beneficial for families in resolving emotional and family
conflicts, and could help reduce the adverse consequences of divorce. The aim
of the article is to present aspects related to mediators and divorcing parents
deciding to include children in the mediation process, especially in situations
where there is a divorce-related conflict. The guiding principle when taking
decisions concerning children’s matters is the doctrine of acting in their best
interests. However, determining what is best in the given circumstances is
a complex, imprecise and difficult task. The article describes issues related
to the consequences of family breakdown affecting a child. It points to measures that minimise its negative effects by including the child in the mediation
process, while at the same time indicating possible drawbacks in and reasons
against involving children in the process. An important aspect of this article
is its synthetic presentation of conclusions from research into the inclusion of
children in the family mediation process conducted in other countries.
Keywords: family mediation, family, divorce, child

Jerzy Nikołajew1
PRAWO SKAZANYCH I TYMCZASOWO
ARESZTOWANYCH DO BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w zakładach karnych
i aresztach śledczych jest bez wątpienia obowiązkiem państwa. W jego
imieniu zadania te wykonuje Służba Więzienna (dalej też: SW), której
zadaniem jest zminimalizowanie (ograniczenie) zagrożenia społecznego.
Z kolei obowiązkiem administracji penitencjarnej jest: zapewnienie bezpieczeństwa osobistego osadzonych i personelu więziennego, przeciwdziałanie przemocy w środowisku osób pozbawionych wolności oraz popełnianiu przestępstw w warunkach więziennych, jak i przeciwdziałanie aktom
samoagresji wśród samych więźniów.
Nie sposób jednak wyobrazić sobie funkcjonowania systemu więziennego bez zachowania w nim wymogów bezpieczeństwa. W przeciwnym
razie pobyt w zakładzie karnym byłby jedynie udręką (odwetem państwa)
a nie działaniem nacechowanym potrzebą wsparcia ze strony państwa osób
nieprzestrzegających reguł społecznych. Także dla pracowników więziennictwa przebywanie w warunkach zagrożenia ich bezpieczeństwa osobistego wydaje się być sytuacją obciążającą i dyskomfortową2.
Jerzy Nikołajew, dr hab., profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Opolskiego.
2
W tym artykule zamiennie stosuje się pojęcia: „więzienie”, „zakład karny””, areszt śledczy”,
a także „więźniowie”, „skazani” i „tymczasowo aresztowani” oraz „osadzeni”. Pojęcia:
„więzienie” i „więzień” to terminologia pozaustawowa nawiązująca bardziej do tradycji
polskiego prawa karnego. W polskim ustawodawstwie wykorzystuje się obecnie terminy:
„skazani”, „tymczasowo aresztowani”, „zakłady karne” i „areszty śledcze”. W aktach
wykonawczych stosuje się także pojęcie „osadzeni” jako zbiorczy termin dla całej populacji
skazanych i tymczasowo aresztowanych.
1
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Służba Więzienna została wyposażona w odpowiednie i gwarantowane
ustawą uprawnienia (siłowe) przeciwdziałające, ograniczające i likwidujące
zagrożenia bezpieczeństwa w więzieniu. Powinny być one jednak wykorzystywane w ostateczności, czyli wtedy gdy inne środki nie będą gwarantowały skuteczności działania. Zresztą zachowanie równowagi pomiędzy
„siłowym” a „nieinwazyjnym” wykonywaniem kary pozbawienia wolności wydaje się być zadaniem o wiele trudniejszym, aniżeli przyjęcie przez
władzę państwową jednego tylko i to ekstremalnego wariantu polityki
karania. W tym kontekście prawo więźniów do zapewnienia im bezpieczeństwa, także osobistego, wydaje się być standardem ogólnie przyjętym
w demokratycznych porządkach prawnych opartych na wzorcach Rady
Europy i Narodów Zjednoczonych.
Przedmiotem niniejszych rozważań jest wskazanie podstawowych regulacji normatywnych oraz trudności praktycznych związanych z ich wykonawstwem. Analiza dotyczy głównie prawa krajowego i oceny polskiej
rzeczywistości więziennej. Warto przy tym jednak zwrócić uwagę na standardy unijne i Narodów Zjednoczonych oraz linię orzeczniczą organów
międzynarodowych, szczególnie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej: ETPC), w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa osadzonych
w zakładach karnych i aresztach śledczych3.
Na prezentowane opracowanie składają się dwie grupy zagadnień.
Pierwsza dotyczy więziennictwa jako elementu systemu bezpieczeństwa
państwa, w tym zadań Służby Więziennej w zakresie bezpieczeństwa.
W drugiej grupie zawarto rozważania na temat bezpieczeństwa osobistego skazanych i tymczasowo aresztowanych, biorąc pod uwagę regulacje
normatywne i zalecenia Rady Europy.

Służba Więzienna jako element systemu
bezpieczeństwa państwa
Według A. Szymaniuka system bezpieczeństwa to „skoordynowany wewnętrznie zbiór elementów organizacyjnych, ludzkich i materiałowych,
ukierunkowanych na przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom państwa”
(Szymaniuk, 2011). Jego głównym celem jest „zapewnienie korzystnych
ETPC jest trybunałem międzynarodowym rozstrzygającym naruszenia Konwencji
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (dalej: EKPC). Zob. Konwencja
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada
1950 r., Dz.U. 1993, nr 61, poz. 284, z protokołami uzupełniającymi.
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i sprzyjających warunków realizacji interesów państwa przez eliminację
zewnętrznych zagrożeń, redukowanie ryzyka, odpowiednie szacowanie
podejmowanych wyzwań i umiejętne wykorzystywanie pojawiających się
szans. Realizacja tego celu odbywa się w różnych dziedzinach życia, w ramach działań wewnętrznych państwa oraz jego relacjach z otoczeniem
zewnętrznym. Ponadto realizacja założonych celów jest możliwa poprzez
zwiększanie efektywności działania administracji publicznej, podnoszenie
profesjonalizmu funkcjonariuszy i pracowników administracji realizujących zadania administracji w sferze bezpieczeństwa, upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach” (Poklek, 2013).
Przywołanie tych nieco przydługich passusów uświadamia nade wszystko jakie są zadania więziennictwa w całym konglomeracie działań publicznych państwa, zwłaszcza tych o charakterze ochrony społeczeństwa.
Służba Więzienna została przecież powołana do zabezpieczenia prawidłowego procesu wykonywania kary pozbawienia wolności i postanowień
o tymczasowym aresztowaniu oraz użycia środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności4. W art. 2 ust. 2 tej ustawy wymieniono enumeratywnie zadania związane przede wszystkim z prowadzeniem
działań penitencjarnych i resocjalizacyjnych, wykonywaniem postanowień
o tymczasowym aresztowaniu oraz zapewnieniem więźniom ich praw
(Wierzchowski, 2001). Ustawodawca nałożył poza tym na więziennictwo
obowiązek humanitarnego traktowania osadzonych, ochrony społeczeństwa przed sprawcami przestępstw oraz współdziałania z innymi podmiotami. Także w ustawie zdecydowano o tym, aby w zakładach karnych
i aresztach śledczych zapewnić bezwzględny porządek i bezpieczeństwo,
co z punktu widzenia niniejszych rozważań wydaje się być kwestią zasadniczą. Utrzymanie tego porządku nie byłoby możliwe bez gwarancji uprawnień przyznanych tej formacji na podstawie art. 18 u.s.w. Z tej normy
można również wyprowadzić prawa przysługujące funkcjonariuszom SW
(ale nie pracownikom cywilnym) do legitymowania osób ubiegających się
o wstęp do zakładu i opuszczających więzienie. Dotyczy to także samych
funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa, a także deponowania przy
wejściu dokumentów i telefonów komórkowych. Uprawniono ich poza
tym do kontroli osób i bagaży oraz pojazdów i ładunków wjeżdżających
i wyjeżdżających z zakładu – także z użyciem psów służbowych, urządzeń do wyszukiwania narkotyków i innych substancji niedozwolonych
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, Dz.U. 2018, poz. 1542, ze zm.;
dalej: u.s.w.
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i niebezpiecznych. Inne uprawnienia SW dotyczą zatrzymywania lub usunięcia z terenu zakładu karnego osób zagrażających jego bezpieczeństwu,
zatrzymywania skazanych z tzw. niepowrotów z przepustek lub przerw
w karze, a także żądania pomocy ze strony innych organów porządku
publicznego. Z powyższego wynika, że funkcjonariusze więzienni wyposażeni zostali w poważne uprawnienia quasi policyjne i to na podstawie
ustawy, co może świadczyć o wysokim zaufaniu ustawodawcy wobec tej
grupy zawodowej5.
Warto też podkreślić, że strukturalnie więziennictwo od 1956 r. podlega Ministrowi Sprawiedliwości, który też tworzy i znosi zakłady karne
oraz areszty śledcze. W tym też znaczeniu ministerstwo stanowi ogniwo
szerszego łańcucha systemu bezpieczeństwa państwa, przy czym więziennictwo to także ważny element systemu bezpieczeństwa państwa z kilku
co najmniej jeszcze innych powodów. Po pierwsze, skutecznie (przynajmniej z założenia) czasowo eliminuje ze społeczeństwa jego część nieprzestrzegającą porządku prawnego. Po drugie, podejmuje wobec tych osób
działania poprawcze. Po trzecie wreszcie, jest „straszakiem” dla tych, którzy
nie przestrzegają powszechnie szanowanych reguł społecznych. Prawdziwe jest także twierdzenie, że zakłady penitencjarne powinny nie tylko
wykonywać funkcję izolacyjną, ale przede wszystkim wypełniać funkcję
poprawczą, wychowawczą albo resocjalizacyjną (wybór terminologii zależy od przyjętej polityki państwa), gdyż chodzi tutaj o aspekt nie tylko
jednostkowy (indywidualny), ale też zbiorowy i organizacyjny (Nikołajew,
2013). Dlatego też więziennictwo powinno ciągle podejmować skuteczne
działania ograniczające zagrożenia, tak wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Udało się nawet ukuć pojęcia dotyczące zagrożenia wewnętrznego i zewnętrznego w więziennictwie. Według E. Pływaczewskiego i J. Pomiankiewicza
„zagrożeniem wewnętrznym w więziennictwie może być zbiór określonych
okoliczności wewnętrznych, właściwych dla funkcjonowania zakładu karnego lub aresztu śledczego, które powodują lub mogą powodować zakłócenie jego wewnętrznej stabilności, normalnego funkcjonowania, zakłóceń
o różnym charakterze i poziomie natężenia, które określane są w praktyce
W nadzwyczajnych okolicznościach SW może liczyć na wsparcie w ramach własnych
struktur organizacyjnych, ale także korzystać z pomocy innych, np. policji, straży pożarnej,
Straży Granicznej czy Żandarmerii Wojskowej. Przede wszystkim w sytuacji przygotowań
lub usiłowań dokonania zamachu terrorystycznego, najścia tłumu, powodzi, pożaru,
katastrofy budowlanej. Zasady takiego współdziałania określają stosowne porozumienia
zawierane na różnych szczeblach organizacyjnych tych formacji. Zob. także J. Nikołajew,
(2017).
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jako wypadki nadzwyczajne (indywidualne, zbiorowe, z udziałem osadzonych, funkcjonariuszy)”. Ci sami autorzy za zagrożenie zewnętrzne trafnie
uznali „zbiór okoliczności pojawiających się w otoczeniu systemu penitencjarnego, instytucji więzienia, które powodują zakłócenia” (Pływaczewski,
Pomiankiewicz, 2015).
Z kolei T. Szymanowski, podejmując się próby zdefiniowania pojęcia
„bezpieczeństwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności”, zdecydował się na wieloaspektowe tłumaczenie tego zjawiska poprzez pryzmat
kilku płaszczyzn. Zaliczył do nich ochronę społeczeństwa, zapewnienie
bezpieczeństwa w więzieniach przed zamachami przeciwko współwięźniom, personelowi więziennemu i substancji majątkowej więzienia oraz
bezpieczne odbywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Nie jest to może nazbyt wyczerpująca analiza pojęciowa, ale daje
ona podstawy do zwrócenia uwagi na rolę funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa w zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa. Chodzi
tu także o sędziów penitencjarnych, prokuratorów i organy postępowania
wykonawczego, o których mowa w art. 2 kodeksu karnego wykonawczego (dalej: k.k.w.)6, np. kuratorzy albo organy samorządowe lub rządowe
(Szymanowski, 2015).
Należy podkreślić, że odpowiedzialność za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa w więzieniu to domena Służby Więziennej, a szczególnie
pionu ochrony. Funkcjonariusze tego działu najczęściej wykonują zadania związane ze stosowaniem środków przymusu bezpośredniego, broni
palnej lub psa służbowego7. Funkcjonariusze działu ochrony, zwłaszcza
z tzw. grup interwencyjnych, podejmują działania przywracające porządek
i bezpieczeństwo w więzieniach po tzw. wypadkach nadzwyczajnych. Ich
wyszkolenie, wyposażenie oraz doświadczenie w takich sytuacjach ma być
gwarantem skutecznego działania w warunkach więziennego ekstremum.
Mogą bowiem legalnie wykorzystywać nie tylko siłę fizyczną, ale także
kask ochronny, pałki służbowe, kajdanki, prowadnice, środki wodne, pasy
obezwładniające oraz inne inwazyjne środki, których użycie in fine może
spowodować uszczerbek na zdrowiu skazanych, a nawet ich śmierć.
Nie można także pominąć innych działań stricte ochronnych związanych z zapobieganiem zagrożeniom występujących w warunkach zakładu
karnego. Chodzi tu o możliwość (i jednoczesny obowiązek) dokonywania
kontroli osobistej i miejsc przebywania osadzonych. W praktyce wszystkie
Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. 2018, poz. 652, ze zm.
Ustawa z 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, Dz.U. 2018,
poz. 1834.
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czynności skazanych podlegają stałemu monitoringowi ze strony funkcjonariuszy i chodzi tu nie tylko o monitoring audiowizualny, ale także
o czynności profilaktyczne związane np. ze stanem więziennych urządzeń
techniczno-ochronnych (codzienne „opukiwanie” krat więziennych czy
kontrola osobista skazanych każdorazowo opuszczających i powracających do celi mieszkalnej). Przesłanka bezpieczeństwa więzienia jest także
uwzględniana wówczas, gdy dokonywana jest kontrola ruchu osadzonych
wewnątrz więzienia, kontrola (nasłuchiwanie) rozmów telefonicznych,
korespondencji, paczek, widzeń i wszystkich czynności związanych z wykonywaniem przez więźniów zatrudnienia, pobieraniem nauki i korzystaniem z posług religijnych, uczestnictwem w zajęciach kulturalnych oraz
sportowych. Jednak najpoważniejszym zagrożeniem bezpieczeństwa jest
ucieczka z zakładu karnego lub aresztu śledczego, która nie jest jednak
tożsama z oddaleniem się z miejsca zatrudnienia na zewnątrz więzienia.
Zwłaszcza tzw. samouwolnienie (samoistne przestępstwo) jest poważnym problemem w zakładach karnych typu zamkniętego lub w areszcie
śledczym z uwagi na występujący tam podwyższony system zabezpieczeń
techniczno-ochronnych. Nieco mniej trudności wiąże się z odmową przyjmowania przez skazanych posiłków dostarczanych przez administrację
więzienną, niszczeniem mienia więzienia, zbiorowymi samouszkodzeniami czy okupacją więziennych pomieszczeń. Najdotkliwiej bezpieczeństwu
zakładów i aresztów zagrażają jednak ataki terrorystyczne pochodzące
z zewnątrz i powodujące zniszczenia substancji materialnej więzień oraz
próby odbicia skazanych z terenu zakładu karnego lub aresztu śledczego.
Takie zdarzenia rzadko odnotowuje się w ostatnim czasie w Polsce, a wysoce medialnym wypadkiem o takim charakterze była ucieczka skazanego
Niemczyka z pola spacerowego w Zakładzie Karnym w Wadowicach8.
Kolejnym „punktem zapalnym” dotyczącym bezpieczeństwa w więzieniu mogą być przeludnione cele, gdyż trudno wtedy zapewnić wszystkim osadzonym nieskrępowany dostęp, np. do toalety, higieny osobistej,
miejsca do spania czy uczestnictwa w zajęciach organizowanych w celi.
Dlatego też władze więzienne winny dążyć do zapewnienia przynajmniej
W niedzielny poranek 21 sierpnia 2009 r. Andrzej Niemczyk, domniemany zabójca
„Pershinga”, w ciągu zaledwie 30 sekund wydostał się z okratowanego spacerniaka
i w akrobatyczny sposób po murze więziennym wszedł na dach sąsiedniego budynku sądu
a stamtąd został zabrany przez podstawiony samochód. W wyniku czynności wyjaśniających
prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Służbę Więzienną zdymisjonowano
dyrektora zakładu i ukarano dyscyplinarnie funkcjonariuszy służby ochronnej. Zob.
G. Spisak, Ucieczka gangstera, „Gazeta Krakowska” z 29 sierpnia 2009 r., s. 1–2.
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warunków minimum intymności i prywatności w warunkach izolacji penitencjarnej. Pozwoli to także ograniczyć konflikty wewnątrz celi i wpłynąć na atmosferę wychowawczą w więzieniu, czyli umożliwić realizację
indywidualnych celów resocjalizacyjnych (Nawój-Śleszyński, 2009).
Jeszcze innym zagrożeniem dla utrzymania bezpieczeństwa w więzieniach mogą być destrukcyjne postawy ze strony skorumpowanych funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa, a także innych osób mających
bezpośredni kontakt z osadzonymi. Chodzi tu np. o dostawców towaru
do więzienia, innych usługodawców, pracodawców i nauczycieli więźniów,
personel medyczny pochodzący spoza więzienia oraz innych funkcjonariuszy państwowych poza więziennymi. Takie zachowanie zdecydowanie
obniża poziom bezpieczeństwa i porządku w więzieniu i uniemożliwia
realizację państwowych celów związanych z prawidłowym wykonywaniem
kary pozbawienia wolności (Grabowski, 2015).

Bezpieczeństwo osobiste osób pozbawionych wolności
Bezpieczeństwo osobiste więźniów jest poważnym problemem o charakterze faktycznym, ale również pojęciem trudno definiowalnym, także
w doktrynie. Tym bardziej należy docenić próby do tej pory podejmowane
przez różnych autorów. Według Kalisza i Kwiecińskiego „na bezpieczeństwo to składają się respektowanie nietykalności fizycznej, ochrona przed
dręczeniem psychicznym oraz bezprawnymi groźbami, na administracji
więziennej ciąży obowiązek podejmowania koniecznych dla zapewnienia
bezpieczeństwa działań tak w obrębie jak i na zewnątrz jednostek penitencjarnych” (Kalisz, Kwieciński, 2013). Podobne stanowisko zajmuje
K. Postulski, który obowiązki administracji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa więziennego podzielił na te odnoszące się do konkretnego
skazanego oraz te dotyczące grupy skazanych (Postulski, 2012). Natomiast S. Pawela do kategorii bezpieczeństwa dołączył również czynniki
związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w celi, miejscu zatrudnienia
lub nauki skazanych (Pawela, 1999). Według T. Szymanowskiego pojęcie
bezpieczeństwa więźniów dotyczy głównie ich nietykalności cielesnej (Szymanowski, 2004). Wydaje się jednak, że bezpieczeństwo osobiste więźniów to przede wszystkim przekonanie samych skazanych o tym, że ich
integralność i wolność wewnętrzna będą gwarantowane przez państwo
przynajmniej na takim samym poziomie jaki zapewniono innym osobom
znajdującym się poza więzieniem na podstawie ochrony konstytucyjnej
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i ustawowej. Dopiero wtedy spełnione zostaną standardy takiego traktowania więźniów, których realizacji oczekuje się w demokratycznym państwie prawnym.
Trzeba przy tym zauważyć, że prawo do „bycia bezpiecznym” w więzieniu ma bowiem umocowanie wynikające z postanowień ustawy zasadniczej9. Tego typu uprawnienie zostało także powtórzone w kodeksie karnym wykonawczym i znalazło się pośród praw skazanych wymienionych
przez ustawodawcę w art. 102 k.k.w. i to już na samym początku tego
katalogu. Jednak k.k.w. w tym miejscu ujął to w kategoriach „zachowania
zdrowia” a dopiero w art. 108 nałożył obowiązek administracji więziennej
do podejmowania odpowiednich działań celem zapewnienia skazanym
bezpieczeństwa osobistego w czasie odbywania kary. Jednak nie wytłumaczono „odpowiedniości” tychże, co wcale nie pomaga organom państwa
w wykonywaniu tak sformułowanego przepisu10.
Kwestie konieczności zapewnienia bezpieczeństwa w warunkach więziennych zostały uwzględnione również w Regułach Minimalnych ONZ.
Już na wstępie (reguła 1) zadecydowano, że „przez cały czas zapewnione
będzie bezpieczeństwo więźniów, dostawców usług i odwiedzających”.
Natomiast w regule 36 zalecono, że „dyscyplina i porządek będą konsekwentnie utrzymywane ale bez nakładania większych restrykcji, niż jest
to konieczne dla zapewnienia oraz przestrzegania zasad funkcjonowania
zakładów karnych”. Także w innych regułach podjęte zostały szeroko rozumiane obowiązki administracji więziennej chroniące bezpieczeństwo
skazanych. Chodzi tu o działania zapobiegawcze konfliktom w więzieniu
(reguła 38), zapewnienie więźniom odpowiednich (bezpiecznych) warunków socjalnych (reguła 42), zakaz stosowania wobec nich tortur (reguła
43) czy też stosowanie środków przymusu w taki sposób, aby te były adekwatne do występującego w więzieniu zagrożenia (reguła 47)11.
Obowiązek państwa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa skazanych
i tymczasowo aresztowanych został ponadto uwzględniony w Europejskich
Art. 38 Konstytucji RP chroniący prawo do życia obejmuje także prawo do bezpieczeństwa.
Zob. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483,
z późn. zm.
10
K.k.w.
11
Reguły Minimalne to inaczej Wzorcowe Reguły dotyczące postępowania z więźniami
przyjęte 30 sierpnia 1955 r. na kongresie penitencjarnym w Genewie. Reguły te zwane
też regułami Mandeli zostały zatwierdzone rezolucją 663CI (XXIV) Rady SpołecznoGospodarczej ONZ w dniu 31 lipca 1957 r. Z kolei 7 października 2015 r. Zgromadzenie
Ogólne ONZ przyjęło rezolucję pod nazwą Standardy ONZ Minimum Traktowania
Więźniów jako zmodyfikowaną wersję wcześniejszych reguł.
9
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Regułach Więziennych12. Choć nie można ich traktować w kategoriach
źródeł prawa obowiązującego w Polsce, to jednak ze względu na to,
że są to zalecenia wyważone i możliwe do realizacji, należy je bezwzględnie
stosować jako chroniące prawa i wolności więźniów. O tym, że bezpieczeństwo w więzieniach powinno być priorytetem dla państw członkowskich Rady Europy przekonuje już sama obszerność reguł poświęconych
„dobremu porządkowi”. Z brzmienia reguły 49 można wyprowadzić
wniosek, że podstawowym zadaniem dotyczącym ochrony zewnętrznej
więzienia jest konieczność zapobiegania ucieczkom. Taki model wydaje się
być optymalnym rozwiązaniem, gdyż zakłady karne i areszty śledcze (reguły wykorzystują w tym miejscu pojęcie „więzienia”) to przecież miejsca
izolacyjnego wykonywania środków karnych wydzielone specjalnie w tym
właśnie celu. Reguły nie odnoszą się do konieczności wprowadzenia określonych systemów zabezpieczeń ochronnych, gdyż te kwestie pozostawiono do decyzji władz państwowych. Dlatego też sposób zabezpieczeń, czyli
np. wysokość i rodzaj wygrodzenia zewnętrznego (mur ochronny lub wygrodzenie metalowe), monitoring za pomocą urządzeń kontrolnych, kontrola ze strony funkcjonariuszy, wykorzystanie psów służbowych, korzystanie z broni palnej czy współdziałanie w sytuacjach kryzysowych Służby
Więziennej z innymi formacjami uwzględniono w przepisach krajowych
różnej rangi. Ta sama reguła 49 zwróciła również uwagę na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i dyscypliny wewnątrz więzienia a jednocześnie wskazała na konieczność zrównoważenia czynności o charakterze
ochronnym z zapewnieniem więźniom warunków bytowych szanujących
godność osobistą skazanych. Zachowanie takiej równowagi jest zadaniem personelu więziennego i wcale nie jest łatwe do wykonania. Według
B. Stańdo-Kaweckiej działania personelu więziennego powinny być nakierowane na takie wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, które ma chronić społeczeństwo przez sprawcami
przestępstw i zapobiegać więziennym ucieczkom. Inne zadanie według
tej samej Autorki to zapewnienie bezpieczeństwa w więzieniu i porządku
przez takie unormowanie więziennego życia, aby zapewnić miejsce na pożyteczne i pomocne więźniom zajęcia, a także uczciwe i konsekwentne
Zalecenia Rec (2006)/2 Komitetu Ministrów do państw członkowskich Rady Europy
w sprawie Europejskich Reguł Więziennych (przyjęte przez Komitet Ministrów w dniu
11 stycznia 2006 r. na 952 posiedzeniu delegatów). Jest to zmodyfikowana wersja ERW
z 1987 r., czyli Zalecenia Nr R(87)/3 Komitetu Ministrów do państw członkowskich w sprawie
Europejskich Reguł Więziennych. Pierwotną i bazową wersją dla obydwu dokumentów były
Reguły Więzienne z 1973 r., czy Rezolucja Komitetu Ministrów Nr R(73)/5.
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postępowanie ze skazanymi, respektujące ich podmiotowość w procesie
resocjalizacji (Stańdo-Kawecka, 2015).
Także inne reguły (poza regułą 49) odnoszą się wprost do kwestii bezpieczeństwa osobistego więźniów. Na przykład reguła 51 nakazuje takie
stosowanie wobec więźniów środków bezpieczeństwa, ażeby te były ograniczone do minimum koniecznego do zapewnienia bezpieczeństwa ich
osadzenia. Z kolei reguła 52 to zalecenie dla administracji więziennej
do podejmowania, niezwłocznie po osadzeniu skazanego, oceny ryzyka
zagrożenia dla jego bezpieczeństwa w więzieniu. Taka prognoza powinna obejmować okoliczności uwzględniające zagrożenie ze strony samego
skazanego wobec innych osadzonych i personelu więziennego, a także
skazanego jako potencjalnej „ofiary” takiego zagrożenia. Chodzi tu także
o ocenę zagrożeń suicydalnych. Reguły odnoszą się również do konieczności podejmowania przez administracje penitencjarne działań obniżających
poziom zagrożenia bezpieczeństwa w więzieniu. W zaleceniach chodzi
o to, żeby wszystkie czynności codzienne wykonywane przez więźniów
były realizowane w warunkach optymalnego komfortu ich bezpieczeństwa
osobistego. Praca, nauka, zajęcia sportowe i kulturalne, wypoczynek, sen,
spacery, kąpiele i posiłki powinny być wolne od zagrożeń w normalnym
ich wykonywaniu. Jednak reguła 53 jako wyjątek przewiduje opcję wprowadzenia środków podwyższonego bezpieczeństwa w wymiarze ogólnym
lub indywidualnym, ale tylko w wyjątkowych zupełnie sytuacjach. Także
i wtedy ograniczenia te winny mieć ustawowe umocowanie wraz z prawem
zaskarżenia decyzji ograniczającej tego typu uprawnienia.
W podobnych kategoriach należy rozpatrywać bezpieczeństwo więźniów szczególnie chronionych, czyli takich, którzy byli świadkami w ważnych dla interesu państwa procesach karnych. Wcześniej nie zapewniano
im bezpieczeństwa i były przypadki, że zmarli w niewyjaśnionych okolicznościach w celach więziennych. Dlatego też zmieniono przepisy k.k.w.
i wprowadzono uprzednio nieznaną kategorię skazanych (tymczasowo
aresztowanych) „szczególnie chronionych”. Taki kierunek noweli kodeksu
świadczyć może jedynie o niewydolności polskiego systemu wykonawstwa
kary pozbawienia wolności, w którym to wszyscy bez wyjątku osadzeni powinni mieć zabezpieczony jednakowy, ale odpowiedni dla każdego
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z osobna, poziom bezpieczeństwa13. Innym rozwiązaniem mogłoby być
utworzenie specjalnych oddziałów dla więźniów szczególnie chronionych,
ale taka formuła może być także traktowana w kategoriach nieuprawnionego dyskryminowania osób znajdujących się w podobnej sytuacji prawnej14.
Należy także uwzględnić i to, że kwestie bezpieczeństwa więziennego
wyraźnie zostały podkreślone w tej części k.k.w., która dotyczy tzw. skazanych niebezpiecznych (art. 88a, 88b, 88c). Chodzi tu o skazanych, którzy
popełnili najpoważniejsze gatunkowo przestępstwa lub ich zachowanie
podczas obecnego lub poprzednich pobytów w więzieniu stwarzało zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób. Traktowanie tych osób w zakładzie
karnym odbiega od przyjętych standardów. Ich zachowanie jest cały czas
monitorowane przez funkcjonariuszy więziennych, sposób poruszania się
jest ograniczony praktycznie do minimum a zewnętrznym atrybutem jest
obowiązkowy uniform więzienny w kolorze czerwonym i kajdany zakładane na ręce i nogi. Nawet poza więzieniem (w sądzie lub prokuraturze)
muszą być stosowane specjalne wymogi bezpieczeństwa. Także spacer odbywa się w sposób indywidualny, a każde otwarcie celi dla skazanego „N”
podnosi gotowość ochronną personelu zakładu karnego. Szykany stosowane wobec takich osób, to także kolejny element wzmocnienia systemu
ochrony jednostek penitencjarnych. Jednak wątpliwości mogą pojawić
się już na etapie kwalifikowania skazanych do tej kategorii, gdyż Komisja
Penitencjarna, jako organ postępowania wykonawczego, bierze pod uwagę
Zob. krytyczne uwagi, [w:] W. Kotowski, B. Kurzępa, 2011. W pełni podzielam słuszną
krytykę takiego stanowiska także z innych względów. Po pierwsze, takie rozwiązanie
pozostaje w sprzeczności z unormowaniem z art. 102 i 108 kkw. Po drugie, zwiększona
izolacja i zabezpieczenie więźniów może być traktowane w kategoriach naruszenia art. 3
EKPC czego wyrazem są chociażby dwa rozstrzygnięcia ETPC. Chodzi tu o wyrok ETPC
z 14 marca 2002 r. w sprawie Paul and Audrey Edwards przeciwko Wielkiej Brytanii, skarga
nr 46477 oraz wyrok ETPC z 4 lutego 2003 r. w sprawie van der V. przeciwko Holandii,
skarga nr 50901/99.
14
Zmiany wprowadzono ustawą z 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny
wykonawczy, Dz.U. nr 39, poz. 201. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na kontekst
polityczny takiego działania władz. Nowela kodeksu była pokłosiem śmierci w celi więziennej
Zakładu Karnego w Płocku w 2009 r. domniemanego zabójcy Krzysztofa Olewnika.
Wówczas zdymisjonowano dyrektora tego więzienia, jego bezpośredniego przełożonego,
czyli dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Łodzi, dalej dyrektora generalnego
Służby Więziennej, a także wiceministra sprawiedliwości odpowiedzialnego za Służbę
Więzienną i szefa resortu sprawiedliwości. Wobec wielu funkcjonariuszy Zakładu Karnego
w Płocku wszczęto postępowania dyscyplinarne w związku z ich czynnościami związanymi
z zapewnieniem bezpieczeństwa skazanym, którym później ustawa nadała status szczególnie
chronionych.
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tak niedookreślone przesłanki ustawowe, jak właściwości i warunki osobiste skazanego oraz stopień demoralizacji lub postępy w resocjalizacji.
Zwłaszcza tej ostatniej nie sposób rozsądnie wyważyć nawet przez doświadczonych resocjalizatorów.
Generalnie, bezpieczeństwo osobiste więźniów może być zagrożone
w sytuacji wystąpienia tzw. wypadków (zdarzeń) nadzwyczajnych. Pojęcie takie zostało skonstruowane (wymyślone) w Służbie Więziennej dla
potrzeb stałego monitoringu poziomu bezpieczeństwa w więzieniach
i natychmiastowego powiadamiania odpowiednich przełożonych służbowych za pomocą telefonicznego systemu sms. W praktyce oznacza to,
że przepływ informacji o takich zdarzeniach jest bardzo płynny i dociera
do wszystkich organów więziennictwa odpowiadających za ochronę zakładów i ich bezpieczeństwo. Według statystyk Służby Więziennej nie
chodzi tu o wszystkie zdarzenia ale jedynie te, które mają bezpośredni
wpływ na bezpieczeństwo osobiste osadzonych i całego zakładu lub aresztu. Do tej kategorii spraw zakwalifikowano przede wszystkim śmierć osadzonego lub ciężkie uszkodzenie jego ciała powstałe na skutek działania
funkcjonariusza lub innej osoby (np. innego osadzonego, pracownika cywilnego, funkcjonariusza policji). Dalej w hierarchii zdarzeń umieszczono
miejscowe zagrożenie, przez które rozumiano klęskę żywiołową lub pożar. Następna kategoria zdarzeń nadzwyczajnych to napaść na funkcjonariusza, użycie broni palnej lub psa służbowego, zgwałcenie osadzonego,
znęcanie się nad nim, ujawnienie środków zagrażających bezpieczeństwu
lub porządkowi, usiłowanie dokonania samobójstwa oraz bójki i pobicia15. Oprócz tego w statystykach penitencjarnych wykorzystuje się inne
rubryki: zgon osadzonego zakwalifikowany jako zdarzenie nadzwyczajne
i samouszkodzenie osadzonego rozumiane w tych samych kategoriach16.
Takie zestawienie nie jest przypadkowe, przyjęto bowiem przemyślaną
gradację zdarzeń od najbardziej niebezpiecznych do tych, których ciężar gatunkowy jest nieco lżejszy. Śmierć osoby przebywającej w zakładzie karnym (areszcie śledczym) zawsze wpływa na poczucie bezpieczeństwa innych skazanych i aresztantów, zwłaszcza wówczas kiedy zgon jest
Poziom bezpieczeństwa w polskich więzieniach mierzony ilością samobójstw (także prób
samobójczych) jest dość wysoki a statystyki w tym zakresie świadczą o tym, że „polskie”
wskaźniki są niższe niż w innych państwach europejskich. Według danych upublicznionych
przez Radę Europejską za 2016 rok w Polsce na 10 tys. skazanych współczynnik ten wynosił
3,3 podczas gdy, np. w Niemczech było 9,1 – www.coe.int/en/web/prison/space [dostęp:
30.08.2018 r.].
16
Dane statystyczne dostępne są na stronie internetowej Centralnego Zarządu Służby
Więziennej – www.sw.gov.pl/strona/statystyka-roczna.
15
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nienaturalny, dotyczy osób młodych wiekiem albo ma związek z działaniem innych osób (zwłaszcza pracowników więziennictwa). W każdym
przypadku prowadzone jest wewnętrzne postępowanie wyjaśniające okoliczności takiego zdarzenia. W razie stwierdzenia nieprawidłowości ze strony personelu więziennego wszczynane jest postępowanie dyscyplinarne,
a w razie podejrzenia popełnienia przestępstwa, wysyłane jest zawiadomienie do prokuratury. Także zagrożenie w postaci pożaru lub powodzi
należy uznać za zdarzenie nadzwyczajne mogące mieć bezpośredni wpływ
na bezpieczeństwo osobiste więźniów. Konieczność ewakuacji osób pozbawionych wolności to nie tylko scenariusz ćwiczeń ochronnych w więzieniu, ale także rzeczywiste i sprawnie przeprowadzone działania władz
więziennych, jak np. na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie latem 1997 r.
podczas tzw. powodzi stulecia. Jednak tego typu zdarzenia odnotowuje
się raczej rzadko w przeciwieństwie do napaści na funkcjonariuszy więziennych (rzadziej pracowników cywilnych). Agresja fizyczna i werbalna
niezadowolonych i sfrustrowanych, a także niezrównoważonych psychicznie skazanych wobec personelu więziennego wpisuje się w codzienność
więzienną wszystkich bez wyjątku zakładów karnych i aresztów śledczych.
Także użycie broni palnej i psa służbowego należy rozumieć jako zdarzenie
nadzwyczajne mające bezpośredni związek z bezpieczeństwem osobistym
osadzonych. Wykorzystanie tych ekstremalnych w zasadzie instrumentów prawnych może mieć związek z odparciem ataku na funkcjonariuszy
więziennych, ale może dotyczyć też działań administracji penitencjarnej
w celu przywrócenia porządku w więzieniu. Podobnie znęcanie się nad
osadzonym oraz zgwałcenie osadzonego kwalifikuje się w oczywisty sposób do zdarzeń o charakterze ekstraordynaryjnym. Obydwa zachowania
uznaje się przecież za czyny karalne i sprawca poza odpowiedzialnością
karną podlega też odpowiedzialności dyscyplinarnej w zakładzie karnym
(areszcie śledczym). Ta sama reguła dotyczy częstych przypadków więziennych bójek i pobić. Tego typu przestępstwa występują we wszystkich
typach i rodzajach zakładów karnych, choć najczęściej zdarzają się wśród
populacji młodocianych więźniów. Wydaje się jednak, że najczęstszym
problemem, dotyczącym zapewnienia bezpieczeństwa w więzieniach jest
ten, wynikający z ich „nieszczelności” w zakresie transferu do wewnątrz
zakładów i aresztów narkotyków i telefonów komórkowych. Zwłaszcza
telefony komórkowe to realne zagrożenie dla bezpieczeństwa aresztów
śledczych i zachowania dobra śledztwa. Wysoka wartość rynkowa narkotyków i telefonów w więzieniu to także czynnik korupcjogenny występujący
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pośród personelu więziennego oraz element zależności finansowej skazanych na tle zasad podkultury więziennej (Bulenda, Musidłowski, 2000).
Na bezpieczeństwo osobiste więźniów poważny wpływ mają również
samoagresje oraz choroby zakaźne, głównie gruźlica. Większość skazanych
i tymczasowo aresztowanych wymaga wzmożonej opieki medycznej z uwagi na wcześniejsze zaniedbania stanu ich zdrowia i higieny oraz dysfunkcje
ciała i umysłu. Dlatego też warto zwrócić uwagę na rodzaje samoagresji
w więzieniu oraz na jej przyczyny, gdyż trafna diagnoza może ograniczyć
tego typu zachowania. W statystykach więziennych przyjęto trzy rodzaje
samoagresji: odmowa przyjmowania posiłków, samouszkodzenia (skutkujące rozstrojem zdrowia powyżej 7 dni) oraz usiłowanie samobójstwa.
Te z kolei mogą być powodowane działalnością administracji więziennej,
presją podkultury więziennej, bezpośrednim uczestnictwem w tej podkulturze albo mieć związek z działalnością sądu lub prokuratury17.
Generalnie, zagrożenia o charakterze sanitarnym i epidemiologicznym
w więzieniu to także zagrożenia dla bezpieczeństwa osobistego skazanych.
Chodzi tu o gruźlicę oraz inne choroby zakaźne, pośród których wymienia się także choroby weneryczne, wirusowe zapalenie wątroby, nosicielstwo HIV, salmonellozę i świerzb. Zwłaszcza zagrożenie świerzbem to poważny problem w zachowaniu higieny nie tylko w celach przejściowych,
ale także po okresie kwarantanny. Dotyczy to także chorób zakaźnych
przenoszonych za pomocą „brudnych” strzykawek przez osoby narkotyzujące się w więzieniu dożylnie albo wykonujące tatuaże w prymitywnych warunkach celi więziennej. Dodatkowo ustawodawca przewidział
możliwość ograniczenia normalnego funkcjonowania rytmu więziennego
właśnie ze względu na zagrożenie sanitarne i epidemiologiczne lub bezpieczeństwa zakładu lub aresztu. Szczególnie ważne jest tu uzasadnienie
względami bezpieczeństwa, choć także inne przesłanki ustawowe (zagrożenie sanitarne i epidemiologiczne mogą in fine wpływać na bezpieczeństwo więzienia rozumiane w szerokim znaczeniu). Stąd też na podstawie
art. 247 § 1 k.k.w. dyrektor zakładu karnego (tak samo aresztu śledczego)
może czasowo wstrzymać lub ograniczyć zatrudnienie skazanych, kontakty między nimi, widzenia i spacery, zajęcia grupowe (także posługi
religijne), zakupy i paczki, a także kontakty telefoniczne. Bez wątpienia
jest to nadzwyczajne uprawnienie dyrektora więzienia, mające za zadanie zapewnić odpowiedni reżim bezpieczeństwa i porządku w więzieniu,
Problematyka dotycząca podkultury więziennej i jej wpływu na bezpieczeństwo więzienia
jest wciąż mało eksploatowana badawczo i wymaga pogłębionych analiz nie tylko prawniczych,
ale głównie socjologicznych i psychologicznych. Zob. T. Bulenda, R. Musidłowski, 2006.
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jednak kontrola legalności w tym zakresie została powierzona sędziemu
penitencjarnemu (Lelental, 2010).

Zakończenie
In conclusio Służba Więzienna wykonuje zadania publiczne związane
z ochroną społeczeństwa i zadośćuczynieniem sprawiedliwości społecznej. Swoje zadania realizuje dwutorowo. Przede wszystkim, po pierwsze,
izoluje sprawców przestępstw i podejmuje w imieniu państwa zadania
naprawcze, współpracując w tym celu z innymi podmiotami rządowymi,
samorządowymi i pozarządowymi. Z drugiej strony, wykonuje funkcje
instytucjonalne na rzecz bezpieczeństwa więźniów, personelu i mienia
(majątku) więzienia. Bezpieczeństwo gwarantowane jest przez umieszczenie skazanych we wskazanym rodzaju i typie zakładu karnego oraz
przez odbywanie kary pozbawienia wolności w odpowiednim systemie
wykonywania tej kary, także w warunkach systemu pozawięziennego (dozór elektroniczny). W przypadku aresztantów odstąpiono od podziałów
na systemy, typy i rodzaje aresztów koncentrując się głównie na funkcji
izolacyjnej tymczasowego aresztowania i dbałości o zachowanie dobra (tajemnicy) postępowania karnego.
Realizacja tych celów możliwa jest poprzez czynności typowo ochronne
związane z profilaktyką i usuwaniem skutków tzw. wypadków nadzwyczajnych, których kategoria jest dość mocno rozwinięta. Ustawodawca wyposażył więziennictwo w „siłowe atrybuty”, bez których zaprowadzenie ładu
i porządku publicznego byłoby niemożliwe. W ten sposób zdecydowano
o pierwszeństwie wartości jaką jest bezpieczeństwo przed innymi (czasami
nawet wzniosłymi) hasłami dotyczącymi resocjalizacji oraz wychowania
dorosłych i zdemoralizowanych przestępców. Także sprawcy niebezpieczni
przebywający w więzieniach dotkliwie odczuwają skutki zakwalifikowania
ich do tej kategorii skazanych, a działania wychowawcze wobec nich mają
wymiar w zasadzie jedynie deklaratywny. Jednak jest to konsekwencją
przyjęcia określonej polityki państwa w zakresie karania i wykonywania
kary w warunkach izolacji penitencjarnej. Aktualnie realizowana polityka
państwa zmierza w kierunku wzmocnienia uprawnień skazanego (także
aresztanta) dotyczących jego bezpieczeństwa. Świadczą o tym statystki
prowadzone przez organy unijne, a te wskazują na ograniczenie zjawisk
niekorzystnych z punktu widzenia bezpieczeństwa osadzonych (spadek
zagrożenia samobójstwami skazanych).
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Generalnie, wzrost bezpieczeństwa więźniów wynikać może z kilku
przyczyn. Unormowania przyjęte w k.k.w. umożliwiają właściwą ich realizację, choć brakuje normy wyraźnie wskazującej na taką „wolę” ustawodawcy. Postanowienia wynikające z brzmienia art. 102 k.k.w. mogą
wydawać się niepełne w kontekście prawa osadzonych do bezpieczeństwa.
W tym zakresie wymagana jest korekta przepisów (chodzi o wskazanie
wprost, że skazany ma prawo do zapewnienia mu bezpieczeństwa na czas
jego pobytu w więzieniu) i stąd można formułować wniosek de lege ferenda. Służba Więzienna wykonując postanowienia ustaw (tak k.k.w., jak
i u.s.w.) podejmuje działania na rzecz maksymalizacji poczucia bezpieczeństwa wśród osadzonych. Jednak zapewnienie całkowitego (bezwzględnego) bezpieczeństwa skazanych i aresztantów wymaga współdziałania
także z osadzonymi. Tych należy uświadomić o szkodliwości uczestnictwa w podkulturze więziennej i konieczności informowania przełożonych
o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na poprawę poziomu
ich bezpieczeństwa. Praktyka w tym zakresie wskazuje na konieczność
podejmowania przez administracje więzienne działań o charakterze motywującym skazanych do „przełamania” bariery nieufności we wzajemnych
relacjach. I to wydaje się być zadaniem najbardziej istotnym z punktu
widzenia poprawy funkcjonowania systemu penitencjarnego w Polsce.
Chociaż realizowana obecnie polityka karania uwzględnia konieczność
zachowania standardów bezpieczeństwa więźniów, jako warunek sine
qua non wszelkich działań resocjalizacyjnych i naprawczych stosowanych
w warunkach więziennych.
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PRAWO SKAZANYCH I TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH DO BEZPIECZEŃSTWA
Streszczenie
Prawo więźniów do zapewnienia im bezpieczeństwa wydaje się być bezdyskusyjne. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w zakładach karnych
i aresztach śledczych jest obowiązkiem państwa. W jego imieniu zadania te
wykonuje Służba Więzienna traktowana jako instrument państwa mający
za zadanie zminimalizować zagrożenia społeczne. Obowiązkiem administracji penitencjarnej jest zapewnienie bezpieczeństwa osobistego osadzonych,
a także personelu więziennego, przeciwdziałanie przemocy w środowisku osób
pozbawionych wolności oraz popełnianiu przestępstw. Najczęściej dochodzi
tam do takich przestępstw, jak zgwałcenia, bójki, pobicia, kradzieże, wymuszenia i znęcanie się fizyczne oraz psychiczne. Poza tym chodzi także o przeciwdziałanie aktom samoagresji wśród więźniów.
Przedmiotem niniejszych rozważań jest wskazanie podstawowych regulacji
normatywnych oraz trudności praktycznych związanych z ich wykonaniem.
Analiza dotyczy głównie prawa krajowego i oceny polskiej rzeczywistości więziennej. Warto przy tym jednak zwrócić uwagę na standardy unijne i Narodów Zjednoczonych oraz linię orzeczniczą organów międzynarodowych
w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa w zakładach karnych i aresztach
śledczych i ochrony prawa więźniów do zachowania bezpieczeństwa.
Słowa kluczowe: prawo do bezpieczeństwa, skazani, tymczasowo aresztowani

THE RIGHT OF CONVICTS AND DETAINEES TO SECURITY
Abstract
Prisoners’ right to the assurance of their security seems to be undisputed.
The state is obliged to ensure order and security in correctional facilities and
remand centres. These tasks are carried out by the Prison Service, which is
treated as an instrument of the state designed to minimise threats to society.
The duty of penitentiary administration is to ensure the personal security of
prisoners and prison personnel as well as to prevent violence and crimes in the
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prison environment. The most frequent offences include rapes, fights, beatings,
thefts, extortions and physical and psychological abuse. It is also about preventing acts of self-aggression among prisoners.
The purpose of these deliberations is to indicate the fundamental normative
regulations, as well as the practical difficulties related to their implementation. The analysis focuses mainly on domestic law and assessment of Polish
penitentiary reality. However, it is also worth drawing attention to EU and
United Nations standards, as well as the case law of international bodies in
matters concerning security in correctional facilities and remand centres and
the protection of prisoners’ right to security.
Keywords: right to security, convicts, detainees

Marta Matuszyk1
GLOSA DO POSTANOWIENIA SĄDU APELACYJNEGO
W WARSZAWIE
WYDZIAŁ III PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Z DNIA 17 MAJA 2018 R., III APO 5/17

W postanowieniu z dnia 17 maja 2018 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie
rozpoznając odwołanie kuratora zawodowego od orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego II Instancji przy Ministrze Sprawiedliwości w Warszawie
o ukaraniu go karą dyscyplinarną wydalenia ze służby kuratorskiej, wyprowadził tezę, która nasuwa szereg wątpliwości.
Teza:
„Niepozostawanie przez kuratora zawodowego w stosunku pracy z powodu jego rozwiązania z mocy prawa, na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. 2018, poz. 1014 tj.;
dalej: u.k.s.), czyni bezprzedmiotowym orzeczenie wobec niego kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby kuratorskiej i stanowi podstawę do umorzenia toczącego się postępowania dyscyplinarnego”.
Przedmiotowe postępowanie odnosiło się do następującego stanu faktycznego:
Wobec kuratora zawodowego w P. za naruszenie obowiązków służbowych, na podstawie art. 52 ust. 1 u.k.s., wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Obok postępowania dyscyplinarnego, wobec kuratora zostało też
wszczęte postępowanie karne, bowiem zarzucane obwinionemu delikty
wyczerpywały także znamiona przestępstw z art. 230 § 1 k.k. i innych.
Sąd Dyscyplinarny I Instancji dla Zawodowych Kuratorów Sądowych
przy Sądzie Okręgowym w P. orzeczeniem z 11 czerwca 2015 r. uznał obwinionego kuratora za winnego zarzucanych mu przewinień dyscyplinarnych
Marta Matuszyk, kurator specjalista Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, członek
Sądu Dyscyplinarnego II Instancji dla sądowych kuratorów zawodowych przy Ministrze
Sprawiedliwości, marta.matuszyk@suchab.sr.gov.pl.

1

130

Marta Matuszyk

i na podstawie art. 52 ust. 1 i 3 pkt 5 u.k.s. wymierzył mu karę w postaci
wydalenia ze służby kuratorskiej.
Kurator wniósł od tego orzeczenia odwołanie, zaskarżając je w całości
i domagając się uchylenia orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego I instancji dla
Kuratorów Zawodowych przy Sądzie Okręgowym w P. oraz umorzenia
postępowania, względnie uchylenia wyżej wskazanego orzeczenia i przekazania sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.
Sąd Dyscyplinarny II Instancji przy Ministrze Sprawiedliwości w Warszawie po rozpoznaniu odwołania skarżącego – nie podzielając zarzutów
odwoławczych – orzeczeniem z dnia 6 kwietnia 2017 r., na podstawie
art. 437 § 1 k.p.k., utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego
I Instancji przy Sądzie Okręgowym w P. z dnia 11 czerwca 2015 r. o wydaleniu kuratora zawodowego ze służby kuratorskiej.
Od tego orzeczenia, na podstawie art. 65 ust. 2 u.k.s., odwołanie
do Sądu Apelacyjnego w Warszawie wniósł obwiniony kurator, – domagając się uchylenia orzeczenia i umorzenia postepowania, względnie uchylenia orzeczenia i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia Sądowi
Dyscyplinarnemu I instancji.
Sąd Apelacyjny w Warszawie – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych postanowieniem z dnia 17 maja 2018 r., III Apo 5/17, na podstawie art. 386 § 3 k.p.c. w związku z art. 355 § 1 k.p.c. uchylił zaskarżone
orzeczenie sądu dyscyplinarnego i umorzył postępowanie w sprawie.
W uzasadnieniu jako podstawę rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że w toku
postępowania apelacyjnego uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowego
w G. z dnia 26 stycznia 2017 r., którym to wyrokiem skazano obwinionego za przestępstwo z art. 230 § 1 k.k. i inne oraz orzeczono wobec niego
środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowiska kuratora sądowego
na okres 6 (sześciu) lat.
Skarga kasacyjna od wyroku karnego wniesiona przez obwinionego
do Sądu Najwyższego została oddalona orzeczeniem z dnia 15 marca 2018 r.
W tym stanie prawnym Prezes Sądu Okręgowego rozwiązał z obwinionym kuratorem stosunek pracy w trybie art. 32 ust. 1 pkt 1 u.k.s. Przyczyną ustania stosunku pracy ex lege było orzeczenie w wyroku karnym
środka karnego zakazu zajmowania stanowiska kuratora sądowego przez
okres sześciu lat.
Sąd Apelacyjny wskazał, że art. 32 ust 1 ustawy o kuratorach sądowych
wymienia w sposób enumeratywny przyczyny rozwiązania z kuratorem
stosunku pracy z jego winy. Rozwiązanie to następuje ex lege z datą określoną w deklaratoryjnej decyzji Prezesa Sądu.
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W ocenie Sądu Apelacyjnego, skoro skarżący nie pozostawał już w stosunku pracy to, co do zasady, orzeczenie wobec niego kary dyscyplinarnej
wydalenia z zawodu stało się bezprzedmiotowe.
GLOSA:
Teza wyprowadzona przez Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu rozstrzygnięcia, na gruncie obowiązujących przepisów ustawy o kuratorach sądowych zamieszczonych w rozdziale piątym – odpowiedzialność porządkowa
i dyscyplinarna kuratorów zawodowych – jak również na tle dotychczas
stosowanej praktyki i orzecznictwa, może budzić wątpliwości.
Ustawą z 2001 r. kuratorom sądowym przyznano szczególny status wyodrębnionej grupy zawodowej, usankcjonowano ich podległość służbową,
wprowadzono samorząd oraz odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną za naruszenie obowiązków kuratora.
Jakie cele ma zatem spełniać odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna w odróżnieniu od odpowiedzialności karnej za czyny wyczerpujące
znamiona przestępstw?
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 27 lutego 2001 r., K 22/00
(OTK ZU nr 3/2001, s. 266–268) stwierdził, że: „deontologia postępowania dyscyplinarnego jest inna niż postępowania karnego. Łączy się ona
przede wszystkim ze szczególnym charakterem niektórych zawodów oraz
zasadami funkcjonowania konkretnych korporacji zawodowych. Ukształtowane w ich ramach reguły deontologiczne ukierunkowane są przede
wszystkim na obronę honoru i dobra zawodu. Stąd też odpowiedzialność
dyscyplinarna może być także związana z czynami, które nie podlegają
odpowiedzialności karnej. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu
postępowania karnego (art. 66 u.k.s.) nie oznacza, że postępowanie dyscyplinarne staje się postępowaniem karnym”.
Z założenia celem odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej –
w odróżnieniu od odpowiedzialności karnej – jest dbałość i czuwanie przez
grupę zawodową kuratorów sądowych, by nałożone na nich przez ustawodawcę obowiązki służbowe były wykonywane z zachowaniem wiedzy,
obiektywizmu i należytej staranności, w sposób sumienny i odpowiedzialny oraz przeciwdziałanie zachowaniom, które mogłyby pozbawić tę grupę
wiarygodności w oczach opinii publicznej, co ma szczególne znaczenie
w przypadku gdy chodzi o szeroko pojęty wymiar sprawiedliwości.
Zawód kuratora sądowego jest zawodem zaufania publicznego i nie
bez znaczenia pozostaje jego ocena w odbiorze społecznym, szczególnie
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w odniesieniu do wykonywanych zadań powierzonych mu przez prawo.
Praca kuratorów, ich zaangażowanie, empatia, sumienność i aktywność
przekłada się bowiem nie tylko na zadania resocjalizacyjne i kontrolne,
jakie stawia przed nimi prawo w odniesieniu do osób będących pod dozorem, ale także na poziom utrzymania bezpieczeństwa obywateli i bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
W kontekście rozważań odpowiedzialności dyscyplinarnej kuratorów
zawodowych na uwagę zasługuje także sposób nawiązania szczególnego
stosunku pracy z kuratorem zawodowym, jakim jest mianowanie na to stanowisko.
Trybunał Konstytucyjny w jednym z orzeczeń stwierdził: „nawiązanie
szczególnego stosunku pracy właściwego tylko dla niektórych grup zawodowych spełniających ważne z punktu widzenia interesu publicznego
role w państwie, powoduje konieczność określenia szczególnego trybu
dyscyplinowania członków korporacji w ramach której działają, gdy ich
zachowanie uchybia obowiązkom lub godności wykonywanego zawodu
(zob. wyrok K 41/97, OTK ZU nr 7/1998, s. 117).
Warto zatem wskazać kryteria ustawowe, wymienione w art. 5 ust. 1
pkt 1 i 6 u.k.s., jakie winien posiadać kandydat na stanowisko kuratora
sądowego.
Zgodnie z tym przepisem, wobec kuratora, oprócz przygotowania merytorycznego, dobrego stanu zdrowia, posiadania obywatelstwa polskiego
oraz korzystania z pełni praw cywilnych i obywatelskich wskazano także
na „nieskazitelność charakteru”. Jest to jedna z koniecznych i wskazanych
w ustawie o kuratorach sądowych przesłanek mianowania na stanowisko
kuratora zawodowego. Pojęcie nieskazitelności nie zostało zdefiniowane.
Jest to pojęcie nieostre i funkcjonuje w sferze etyczno-moralnej, a więc
odnosi się do immanentnych cech kandydata. Ma więc gwarantować,
że zawód ten wykonywać będą osoby o szczególnie wysokim poziomie
etycznym, kierujące się w wykonywaniu obowiązków służbowych zasadami legalności, uczciwości, sumienności i odpowiedzialności.
Cechy te mają gwarantować, że powierzone kuratorowi obowiązki służbowe będą wykonywane sumiennie, rzetelnie z poszanowaniem przepisów
prawa i zasad etyki zawodowej. Kuratorzy, zgodnie z art. 52 ust. 1 u.k.s.,
ponoszą odpowiedzialność porządkową albo dyscyplinarną w przypadku
naruszenia obowiązków służbowych. Trzeba podkreślić, że mimo wskazanych przez ustawodawcę wymogów etycznych mianowania na stanowisko kuratora, odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna została
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ukształtowana wąsko i odnosi się tylko do zachowań polegających na naruszeniu obowiązków służbowych wymienionych w art. 11 u.k.s.
Stanowisko to zostało wyrażone także w literaturze i orzecznictwie:
1) nie ma podstaw do przyjęcia, że kurator zawodowy może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie, które jest
poza zakresem wykonywania przez niego obowiązków służbowych;
2) obowiązki służbowe kuratora zawodowego nie wynikają z art. 5 czy
art. 6 ustawy o kuratorach sądowych (zob. wyrok NSA w Warszawie z dnia
18 maja 2004 r., OSK 101/04, Lex nr 146752).
Na gruncie tych rozważań, na marginesie warto wskazać, że w odniesieniu do innych grup zawodowych, np. policjantów, radców prawnych
czy adwokatów odpowiedzialność dyscyplinarna kuratorów sądowych
jest ujęta zbyt wąsko. Wielokrotnie postulowano włączenie do odpowiedzialności dyscyplinarnej także takich zachowań, które wprawdzie nie
polegają na naruszeniu obowiązku służbowego, ale uchybiają godności
zawodu kuratora2. Jest to o tyle zasadne, że skoro ustawodawca wskazuje
na „nieskazitelność charakteru”, jako jedną z koniecznych cech etycznych
kandydata na stanowisko kuratora sądowego, to postulowana byłaby zatem odpowiedzialność dyscyplinarna także za zachowania uchybiające
godności zawodu. Z praktyki orzeczniczej autorki glosy wynika bowiem,
że za zachowanie uchybiające godności, a nie mieszczące się w katalogu
obowiązków służbowych, kurator sądowy nie może ponieść odpowiedzialności dyscyplinarnej. W niektórych przypadkach może ponieść odpowiedzialność karną czy też zostać zwolniony w trybie przepisów kodeksu pracy, nie zmienia to jednak tego, że odpowiedzialność stricte dyscyplinarna
za te zachowania zostaje wyłączona. Takie stanowisko prezentował także
w swoich orzeczeniach sąd odwoławczy od orzeczeń sądów dyscyplinarnych II instancji dla kuratorów zawodowych działających przy Ministrze
Sprawiedliwości – Sąd Apelacyjny Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie (uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego III Wydział
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 marca 2017 r., Apo 11/16).
Postępowanie dyscyplinarne zmierza zatem do wyegzekwowania odpowiedzialności wyłącznie za naruszenie obowiązku służbowego i orzeczenia kary za przewinienie związane z wykonywaniem zawodu kuratora
Helsińska Fundacja Praw Człowieka Analizy i Rekomendacje, nr 3/2016, Status
zawodowych kuratorów sądowych w polskim wymiarze sprawiedliwości, Aleksandra Brudnoch,
współpraca: Barbara Grabowska-Moroz, s. 25; S. Stasiorowski, Odpowiedzialność porządkowa
i dyscyplinarna sądowego kuratora zawodowego – o potrzebie zmian, Probacja III/2012, ISSN
1689-6122, s. 213–218.
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sądowego, popełnione w trakcie wykonywania wymienionych w ustawie
obowiązków, stanowiąc jednocześnie istotny element kontrolowania przez
grupę, godności i powagi wykonywania zawodu, a także troski o jego
właściwy odbiór społeczny.
Przedmiotem odpowiedzialności dyscyplinarnej jest zatem, jak to już
wskazano, odpowiedzialność za naruszenie obowiązku służbowego –
obowiązku kuratora. Katalog tych obowiązków został wyszczególniony
w art. 11 u.k.s. i stanowi numerus clausus oceny zachowań wyczerpujących
znamiona deliktu, czy też deliktów dyscyplinarnych.
Kara wydalenia ze służby kuratorskiej, wskazana w art. 52 ust. 3 pkt 5
u.k.s., jest karą najsurowszą i ma na celu wyeliminowanie z grupy zawodowej osoby, która w rażący sposób uchybiła obowiązkom kuratora.
Odnosząc się do stanu faktycznego będącego podstawą glosowanego
orzeczenia należy stwierdzić, że wyprowadzona w uzasadnieniu teza, iż
prowadzenie postępowania dyscyplinarnego wobec obwinionego jest bezprzedmiotowe, w sytuacji gdy nie jest on już kuratorem, ponieważ stosunek pracy ustał z mocy prawa z jego winy – jest co najmniej wątpliwa.
Należy bowiem zauważyć, że umorzenie toczącego się postępowania dyscyplinarnego skutkuje uchyleniem ewentualnej odpowiedzialności za zarzucane obwinionemu przewinienia, które dotyczyły okresu, kiedy był on
jeszcze kuratorem sądowym, a zatem podlegał wszystkim obowiązującym
przepisom, zasadom i rygorom wykonywania obowiązków służbowych,
w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej.
W tym miejscu należy rozważyć to, jaki cel miałoby prowadzenie postępowania dyscyplinarnego i orzeczenie kary wydalenia ze służby kuratorskiej w sytuacji, gdy dana osoba nie pracuje już w zawodzie, ponieważ
stosunek pracy ustał z winy tej osoby, a prezes sądu okręgowego wydał decyzję deklaratoryjną ze wskazaniem daty ustania stosunku pracy i wreszcie
jaki skutek miałoby orzeczenie tej kary dla obwinionego. W celu odpowiedzi na postawione pytanie, należy przeanalizować jakie konsekwencje, nie
tylko prawne, ale i formalne, powoduje orzeczenie kary dyscyplinarnej.
Po uprawomocnieniu się orzeczenia dyscyplinarnego jego odpis załącza
się do akt osobowych kuratora, a zatem pozostaje tam informacja, że pracując naruszył on obowiązki służbowe.
W analizowanym stanie faktycznym i prawnym, skoro sąd powszechny
orzekł środek karny zakazu zajmowania stanowiska kuratora sądowego
na okres sześciu lat bez orzeczenia zakazu ponownego ubiegania się o pracę
na tym stanowisku, to po zatarciu skazania i braku jakiejkolwiek wzmianki
w aktach osobowych o ukaraniu karą dyscyplinarną wydalenia ze służby
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kuratorskiej, w szczególności zaś braku odpisu orzeczenia o ukaraniu karą
dyscyplinarną wydalenia ze służby, osoba taka mogłaby teoretycznie, z powodu braku przeszkód formalnych, ubiegać się o pracę na stanowisku
kuratora sądowego w okręgu innego sądu. Nie bez znaczenia dla opisanej
sytuacji pozostaje także przewidziana w kodeksie karnym możliwość ubiegania się o uznanie środka karnego za wykonany.
Zgodnie z treścią art. 84 § 1 k.k.: „sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środki karne wymienione w art. 39 pkt 1–3 k.k.,
uznać je za wykonane, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego,
a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez
rok, zaś zgodnie z § 2 przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli środki karne wymienione w art. 39 pkt 2, 2a i 3 orzeczono na podstawie art. 41 § 1a albo
art. 42 § 2 k.k.”.
W rozpatrywanym stanie prawnym taka okoliczność nie zachodzi, należy więc wskazać, że orzeczony przez sąd w wyroku środek karny – zakaz zajmowania stanowiska kuratora sądowego na okres sześciu lat – mógłby zostać uznany za wykonany już po upływie trzech lat, a zatem bez orzeczenia
kary dyscyplinarnej wydalenia z zawodu kuratora sądowego, osoba taka już
po trzech latach może ubiegać się o ponowne przyjęcie na to stanowisko.
Rodzi się zatem pytanie, jak wyglądałaby sytuacja prawna kuratora
sądowego, wobec którego orzeczono, prawomocnym wyrokiem karnym,
środek karny – zakaz zajmowania stanowiska kuratora sądowego na okres
sześciu lat, gdy ustał już jego stosunek pracy ex lege, jak również zakończyło się prawomocnie postępowanie dyscyplinarne z orzeczeniem kary
wydalenia ze służby kuratorskiej.
By odpowiedzieć na tak postawione pytanie konieczne jest wskazanie
jakie terminy przedawnienia przewidział ustawodawca w u.k.s. dla przewinień dyscyplinarnych. Art. 70 ust. 1 u.k.s. stanowi, że „prezes sądu okręgowego zarządza, z urzędu, usunięcie z akt osobowych kuratora […] odpisu
orzeczenia sądu dyscyplinarnego o ukaraniu karą przewidzianą w art. 52
ust. 3 pkt 1–4 po upływie 2 lat, a karą przewidzianą w art. 52 ust. 3 pkt 5
po upływie 5 lat od jej uprawomocnienia, zaś w szczególnie uzasadnionych wypadkach prezes sądu okręgowego, na wniosek ukaranego, może
zarządzić usunięcie decyzji lub orzeczeń odpowiednio po upływie połowy
terminów określonych w ust. 1”.
Odnosząc się do powyższego, w rozpatrywanym stanie faktycznym
i prawnym okres, kiedy obwiniony ukarany karą dyscyplinarną wydalenia
ze służby kuratorskiej mógłby ewentualnie starać się o pracę po usunięciu
odpisu orzeczenia z akt osobowych wynosiłby nie trzy, a pięć lat. Dopiero
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gdyby nastąpiła sytuacja przewidziana w art. 52 ust. 2 u.k.s. okres ten
mógłby ulec skróceniu do dwóch lat i 6 miesięcy, co i tak przy ewentualnym skróceniu czasu trwania środka karnego w omawianym stanie
prawnym wydłużyłoby się do lat trzech.
Kolejną istotną kwestią wymagającą uwagi, poruszaną już w piśmiennictwie (S. Stasiorowski, 2012), jest rozważenie jakie konsekwencje rodzi
sytuacja, że osoba niepracująca już w zawodzie kuratora nie podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. Otóż w skrajnych przypadkach mogłoby
to stwarzać możliwość unikania odpowiedzialności dyscyplinarnej przez
rozwiązywanie umów o pracę, np. za porozumieniem stron3.
Nie bez powodu Sąd Apelacyjny w Warszawie w uzasadnieniu orzeczenia z dnia 16 czerwca 2011r. (III Apo 18/10) stwierdził, że „fakt rozwiązania stosunku pracy nie zwalnia kuratora z odpowiedzialności dyscyplinarnej w przypadku potwierdzenia się stawianych zarzutów […],
odpowiedzialność dyscyplinarna związana jest zatem z samym faktem
naruszeń obowiązków służbowych kuratora w trakcie pełnionej funkcji,
na co nie ma wpływu rozwiązanie stosunku pracy, po wszczęciu postępowania dyscyplinarnego”.
Zwolnienie kuratora z pracy nie daje zatem podstaw prawnych do przyjęcia, że nie może on odpowiadać dyscyplinarnie za zarzucane mu przewinienia, których czasokres przypadał gdy obwiniony był kuratorem
sądowym zobligowanym do rzetelnego i sumiennego wykonywania obowiązków służbowych.
Zwolnienie z pracy, na jakiejkolwiek podstawie, nie może więc niweczyć toczącego się postępowania dyscyplinarnego, stwarzając tym samym
sytuację, w której obwiniony uniknie ewentualnej odpowiedzialności
dyscyplinarnej za stawiane mu poważne zarzuty naruszenia obowiązków
służbowych.
Warto zauważyć, że mimo nieuregulowania przez ustawodawcę w ustawie o kuratorach sądowych sytuacji, w której stosunek pracy z kuratorem
zawodowym ulega rozwiązaniu podczas wszczętego postępowania dyscyplinarnego, to jednak de lege lata nie można wnioskować, że po ustaniu
tego stosunku, w czasie biegnącego już postępowania dyscyplinarnego
za przewinienia popełnione jeszcze w trakcie wykonywania zawodu, kurator nie podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, a postępowanie w takiej
sytuacji należy umorzyć.
Por. S. Stasiorowski, Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna sądowego kuratora
zawodowego – o potrzebie zmian, op. cit., s. 218.
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Taka praktyka przeczyłaby bowiem istocie tego postępowania i obowiązującej zasadzie legalizmu, zwłaszcza że w postępowaniu dyscyplinarnym,
w zakresie nieuregulowanym w ustawie o kuratorach sądowych, mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania karnego.
W odniesieniu do powyższych rozważań nie można zatem przyjąć, iż
w rozpatrywanej sprawie postępowanie dyscyplinarne byłoby bezprzedmiotowe i należało je umorzyć. Tak też argumentował Sąd Apelacyjny
Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w cytowanym wyżej uzasadnieniu: „zwolnienie kuratora zawodowego z odpowiedzialności dyscyplinarnej może nastąpić wyłącznie w przypadku przesłanek, o których mowa
w art. 68 ust. 1 u.k.s., do których nie zaliczono okoliczności rozwiązania
stosunku pracy”.
Ustawodawca w art. 52 ust. 1 u.k.s. wskazuje, że kuratorzy zawodowi
ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie obowiązków kuratora.
Użycie przez ustawodawcę w cytowanym przepisie słowa „ponoszą”
sugeruje przyjęcie obligatoryjnego charakteru tej odpowiedzialności i „wyłączenie” możliwości umorzenia postępowania dyscyplinarnego na tej
podstawie, że obwiniony nie jest już kuratorem. Przeczyło by to intencji
ustawodawcy, celowości oraz deontologii postępowania dyscyplinarnego
i mogłoby być wysoce szkodliwe, zwłaszcza w sytuacji, gdy delikt dyscyplinarny obejmuje zachowania wyczerpujące także znamiona przestępstwa.
Przypomnieć trzeba, że zgodnie z zasadą samodzielności jurysdykcyjnej
sądu dyscyplinarnego (art. 8 k.p.k. w związku z art. 128 u.s.p.) postępowanie dyscyplinarne toczy się niezależnie od postępowania karnego o ten
sam czyn, który wyczerpuje zarówno znamiona deliktu dyscyplinarnego,
jak i przestępstwa pospolitego. Ale może się też zdarzyć, że odpowiedzialność dyscyplinarna jest częściowo związana z czynami, które nie podlegają odpowiedzialności karnej, a stanowią delikt dyscyplinarny. W sytuacji
umorzenia postępowania nie jest zatem możliwe wyegzekwowanie odpowiedzialności dyscyplinarnej za zachowania niebędące przestępstwem lecz
wyczerpujące znamiona deliktu dyscyplinarnego.
Postępowanie dyscyplinarne zmierza zatem do orzeczenia kary za przewinienia związane z wykonywaniem zawodu kuratora sądowego i popełnione w trakcie wykonywania jego ustawowych obowiązków, stanowiąc
ważny element czuwania przez tę grupę zawodową nie tylko nad godnością wykonywania zawodu ale także dbałością o jego właściwą ocenę społeczną. Dlatego też sam fakt ustania stosunku pracy zawodowego kuratora
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sądowego nie powinien stanowić podstawy do umorzenia toczącego się
wobec niego postępowania dyscyplinarnego.
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GLOSA DO POSTANOWIENIA SĄDU APELACYJNEGO
W WARSZAWIE – WYDZIAŁ III PRACY I UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH Z DNIA 17 MAJA 2018 R., III APO 5/17
Streszczenie:
Glosa dotyczy orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 maja
2018 r. i omówienia zagadnienia prawnego, czy po rozwiązaniu z kuratorem zawodowym stosunku pracy z mocy prawa, zasadne jest kontynuowanie
toczącego się wobec niego postępowania dyscyplinarnego i wymierzenia mu
kary za naruszenie obowiązku służbowego w okresie, kiedy był kuratorem
i podlegał wszystkim obowiązującym rygorom pracy i przepisom ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. 2018, poz.1014) i aktów
wykonawczych wydanych przez Ministra Sprawiedliwości oraz jakie negatywne skutki prawne mogą się wiązać z umorzeniem toczącego się postępowania
dyscyplinarnego.
Słowa kluczowe: kurator zawodowy, odpowiedzialność dyscyplinarna,
ustanie stosunku pracy, wydalenie ze służby kuratorskiej, postępowanie
dyscyplinarne, obowiązki kuratora, delikt dyscyplinarny, przestępstwo,
odpowiedzialność karna.

GLOSS TO THE DECISION OF THE COURT OF APPEAL IN WARSAW, 3RD DEPARTMENT OF LABOUR
AND SOCIAL SECURITY, OF 17 MAY 2018, FILE REFERENCE: III APO 5/17
Abstract:
The gloss concerns the decision of the Court of Appeal in Warsaw of 17 May
2018, and a discussion on a point of law, whether following the termination
(by virtue of law) of an employment relationship with a professional probation
officer, it is legitimate to continue disciplinary proceedings underway in regard
to this officer and to punish the said person for violating official duty in the
period when he was a probation officer and was subject to all applicable work
regulations and the provisions of the Act of 27 July 2001 on probation officers
(Dz.U [Journal of Laws] 2018, item 1014) as well as the secondary legislation
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issued by the Ministry of Justice, as well as what adverse legal consequences the
discontinuation of the said disciplinary proceedings could entail.
Keywords: professional probation officer, disciplinary liability, termination of employment, expulsion from the probation officer service, disciplinary proceedings, probation officer’s obligations, disciplinary offence,
crime, criminal liability.
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Należy dołączyć: słowa kluczowe (do 8 słów) oraz streszczenie (do 500 znaków) w języku polskim i angielskim oraz ułożoną w porządku alfabetycznym
bibliografię.
Autor powinien dostarczyć materiał ilustracyjny (zdjęcia, wykresy, tabele) dodatkowo w formie osobnych plików graficznych.

2. Sporządzanie przypisów
Pierwszy przypis w artykule powinien być afiliacją autora (autorów): posiadane tytuły naukowe, informacje o statusie profesjonalnym autora (autorów),
nazwa instytucji zatrudniającej oraz zajmowane stanowisko i adres e’mail, np.:
1
Dr Jan Kowalski, Kierownik Katedry Prawa Karnego Wykonawczego, Uniwersytet Warszawski,
mail@mail.pl
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Odsyłacze do prac jednego autora:
Nazwisko (2015) tekst tekst tekst tekst.
Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst (Nazwisko, 2015).
W 2012 Nazwisko opublikował tekst tekst tekst tekst tekst.
• jeśli w jednym akapicie kilkakrotnie odwołujemy się do pracy tego samego
autora poprzez przywołanie jego nazwiska w tekście poza nawiasem, to rok
publikacji umieszczamy w nawiasie tylko po pierwszym wystąpieniu nazwiska. Jeśli jednak nazwisko pojawia sie w nawiasie, zawsze występuje z rokiem
publikacji:
Tekst tekst tekst tekst Nazwisko (2000) tekst tekst tekst.
Tekst tekst Nazwisko tekst tekst tekst tekst tekst tekst.
• jeśli w danym akapicie zarówno nazwisko, jak i rok są umieszczone w odsyłaczu w nawiasie, należy wpisać rok w nawiasie przy następnym pojawieniu
się nazwiska autora tej samej publikacji w tekście poza nawiasem:
Tekst tekst tekst tekst tekst tekst (Nazwisko, 2012).
Tekst tekst Nazwisko (2012) tekst tekst tekst tekst tekst tekst.
Odsyłacze do prac wielu autorów:
• jeśli praca ma dwóch autorów, za każdym razem należy podawać oba nazwiska
w odsyłaczu bibliograficznym w tekście
Zapis odsyłaczy do cytowanych prac:
Liczba i typ Pierwszy
autorów
odsyłacz
pracy
w tekście

Kolejne
odsyłacze
w tekście

Pierwszy odsyłacz Kolejne odsyłacze
w tekście
w tekście
w nawiasie
w nawiasie

Praca
jednego
autora

Nowak (2010)

Nowak (2010)

(Nowak, 2010)

Praca
dwóch
autorów

Nowak, Kowalski
(2002)

Nowak, Kowalski
(2002)

(Nowak, Kowalski, (Nowak, Kowalski,
2002)
2002)

Praca
trzech
autorów

Nowak, Kowalski, Nowak i in. (1998) (Nowak, Kowalski,
Iksińska (1998)
Iksińska, 1998)

(Nowak, 2010)

(Nowak i in., 1998)

• dwie lub więcej prac tego samego autora należy uporządkować rosnąco wg
roku publikacji
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• jeśli kilka prac tego samego autora (lub autorów) zostało opublikowanych
w tym samym roku, należy wstawić litery a, b, c po roku publikacji (bez spacji
między rokiem a literą):
Tekst tekst tekst (Nowak, Kowalski, 2005a, 2005b, w druku; Wiśniewski,
2003a, 2003b) tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst.
W przypadku dosłownego przytaczania fragmentu tekstu:
• należy w odsyłaczu w tekście podać nazwisko autora, rok publikacji źródła oraz
numery stron:
Tekst tekst tekst (Nazwisko, 2012, s. 33–34) tekst tekst tekst tekst.

3. Bibliografia
W przypadku książki:
• nazwisko autora, przecinek, pierwsza litera imienia (imion), (rok), kropka, tytuł
książki, kropka, miejsce wydania, dwukropek, wydawnictwo, kropka.
Rembowski, J. (1989). Empatia. Warszawa: PWN.
W przypadku prac zbiorowych:
• nazwisko redaktora, przecinek, pierwsza litera imienia redaktora (imion), (red.),
kropka, (rok), kropka, tytuł książki, kropka, miejsce wydania, dwukropek,
wydawnictwo, kropka.
Tokarski, J. (red.). (1980). Słownik wyrazów obcych PWN. Warszawa: Państwowe
Wydawnictwo Naukowe.
W przypadku rozdziału w pracy zbiorowej:
• nazwisko, przecinek, pierwsza litera imienia (imion), (rok), kropka, tytuł rozdziału, kropka, W:, pierwsza litera imienia, nazwisko, (red.), przecinek, tytuł
książki, (s. strona początku–strona końca). Miejsce wydania, dwukropek, wydawnictwo, kropka.
Lewicka, A. (2010). Pomiar poziomu empatii emocjonalno-poznawczej Indeksem
Reaktywności Interpersonalnej M.H. Davisa. W: A. Wojnarska (red.), Diagnostyka
resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia (s. 91–105). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

146
142

Informacja dla
dla autorów
Informacja

W przypadku tekstów z Internetu:
• nazwisko autora, przecinek, pierwsza litera imienia (imion), rok, kropka, tytuł
tekstu, kropka, pobrane z:, dokładny adres internetowy, przecinek, Dnia (rok,
przecinek, miesiąc, przecinek, dzień), kropka.
Martowska, K. (2012). Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych.
Pobrane z: https://books.google.pl/books?id=dl6kYKgrjNIC&pg=PA15&dq=psy
chologiczne+uwarunkowania+kompetencji+spo%C5%82ecznych&hl=pl&sa=X
&ved=0ahUKEwiHuMDzleDPAhXK2SwKHQmCDkwQ6AEIIDAB#v=onepage&q&f=false, Dnia (2010, 12, 07).
W przypadku artykułu w czasopiśmie, w którym każdy kolejny numer/
zeszyt (issue) w ramach jednego rocznika ma osobną numerację stron:
• nazwisko autora, przecinek, pierwsza litera imienia (imion), (rok), kropka,
tytuł artykułu, kropka, tytuł czasopisma, przecinek, nr rocznika, (nr zeszytu),
przecinek, strona początku–strona końca, kropka.
Boćwińska-Kiluk, B. (2013). Zachowania autodestrukcyjne w świetle psychoanalizy – analiza przypadku. Psychoterapia, 1 (164), s. 67–78.
W przypadku artykułu w czasopiśmie, w którym kolejne numery/zeszyty
(issues) w ramach jednego rocznika nie mają osobnej numeracji stron:
• nazwisko autora, przecinek, pierwsza litera imienia (imion), (rok), kropka,
tytuł artykułu, kropka, tytuł czasopisma, przecinek, nr rocznika, przecinek,
strona początku–strona końca, kropka.
Szlendak, T. (1997). Techno-dzieci końca ery industrialnej. Studia Socjologiczne, 1, s. 111–136.
W przypadku artykułu w czasopiśmie, który posiada numer DOI (Digital
Object Identifier):
• nazwisko autora, przecinek, pierwsza litera imienia (imion), (rok), kropka,
tytuł artykułu, kropka, tytuł czasopisma, przecinek, nr rocznika, (nr zeszytu), przecinek, strona początku–strona końca, kropka, DOI: xxxxx, kropka.
Krämer, B. (2014). Media Populism: A Conceptual Clarification and Some Theses
on its Effects. Communication Theory, 24 (1), s. 42–60. DOI: 10.1111/comt.12029.
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4. Zapisy aktów prawnych
Ustawa:
• gdy istnieje tekst jednolity:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
(Dz.U. 2016, poz. 1654 t.j.).
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.
2016, poz. 1822 t.j.).
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. 2017, poz. 1769 t.j.).
• gdy nie ma tekstu jednolitego:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78,
poz. 483).
Rozporządzenie:
• gdy istnieje tekst jednolity:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych
i aresztach śledczych, (Dz.U. 2013, poz. 1067 t.j.).
• gdy nie ma tekstu jednolitego:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz.U.
2017, poz. 1760).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001 r. w sprawie ośrodków kuratorskich (Dz.U. 2001 Nr 120, poz. 1294).
Orzeczenie Sądu:
Wyrok SN z dnia 5 stycznia 1973 r., III KR 192/72, OSNKW 1973, nr 4,
poz. 49.
Wyrok SN z dnia 6 marca 2002 r., WA 6/02, OSNKW 2002, nr 7-8, poz. 57.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 1979 r., nr VI KZP 6/79,
OSNKW 1979, nr 9, poz. 89, Lex/el nr 19552.
Nieporuszone kwestie reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz.U. 2016, poz. 283 t.j.).
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PROCES RECENZJI
Autor przekazuje artykuł Redakcji Kwartalnika drogą elektroniczną i jest
informowany o fakcie poddania artykułu procedurze recenzji.
Na wstępie artykuł poddawany jest ocenie formalnej z uwzględnieniem takich elementów, jak: tytuł artykułu w j. polskim oraz angielskim, streszczenie
w języku polskim, streszczenie w języku angielskim, słowa kluczowe w j. polskim,
słowa kluczowe w j. angielskim.
Następnie artykuł kierowany jest do recenzji.
Skład Zespołu Recenzentów zamieszczany jest w każdym drukowanym numerze kwartalnika oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce Probacja. Zespół Recenzentów zrzesza pracowników nauki posiadających co najmniej
stopień naukowy doktora oraz praktyków – sędziów sądów rejonowych i okręgowych. Respektowana jest zasada, że recenzent nie może pochodzić z ośrodka
naukowego, reprezentowanego przez autora artykułu i nie jest członkiem Rady
Naukowej Czasopisma.
Redakcja przydziela dwóch recenzentów dla każdego artykułu. Respektowana
jest zasada, że Autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review
proces).
Każda recenzja sporządzana jest pisemnie na „druku recenzji”, zawierającym
ocenę artykułu oraz wniosek recenzenta w sprawie dopuszczenia, warunkowego dopuszczenia lub niedopuszczenia artykułu do druku w Kwartalniku.
W procesie recenzji brane są pod uwagę takie kryteria, jak:
– tematyka artykułu w kontekście profilu Kwartalnika,
– poziom naukowy artykułu.
Praca musi być oryginalna, odkrywcza, napisana językiem komunikatywnym
i precyzyjnym, wywody i wnioski winny być udokumentowane i osadzone w paradygmacie metodologii empirycznej i teoretycznej.
Jeśli artykuł nie spełnia wymienionych kryteriów, Redakcja może zrezygnować
z jego publikacji.
Autor otrzymuje drogą mailową informację o wynikach recenzji oraz „wypis”
z recenzji, tj. fragmenty, które są istotne z punktu widzenia wprowadzenia niezbędnych korekt do tekstu oraz dalszego rozwoju naukowego Autora.
W przypadku uzyskania jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej, Redakcja kieruje artykuł do trzeciego recenzenta.
Autor zobowiązany jest do pisemnego sformułowania „Odpowiedzi na recenzję”, w której określa czy i w jakim zakresie dostosował się do uwag recenzenta
lub przedstawia argumenty ich nieuwzględnienia.
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INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW
Redakcja uprzejmie zawiadamia, że kwartalnik „Probacja” nie jest dostępny
w prenumeracie. Równocześnie – pod adresem: http://ms.gov.pl/pl/probacja/ –
jest udostępniona wersja elektroniczna czasopisma, którą można odczytywać
programem Acrobat Reader od 6.0.
W związku z równoległym publikowaniem czasopisma zarówno w wersji
papierowej, jak i elektronicznej informujemy, iż wersją pierwotną czasopisma
jest wersja papierowa.
Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting Redakcja czasopisma
wprowadziła odpowiednie procedury w zakresie wdrożenia
zapory ghostwriting.
Czasopismo jest afiliowane przez zagranicznych autorów.
Redakcja kwartalnika PROBACJA uprzejmie informuje, że na podstawie
§ 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania
kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1126)
w ogłoszonym przez MNiSW wykazie czasopism naukowych,
za publikację w czasopiśmie PROBACJA
przyznawanych będzie 6 punktów.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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